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Nazwa: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Adres: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

Siedziba: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres do korespondencji: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej: 

fundacja@spelnionemarzenia.org.pl 

KRS: 0000128832 

Wpis do Rejestru nastąpił w dniu 30.08.2002 r., sygnatura akt WA XIX NS - REJ. 

KRS/11130/02/148 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

REGON: 015230062 

NIP: 526 26 54 001 

 

Organy nadzoru: 

 

Zarząd Fundacji 

- Prezes Fundacji - Tomasz Osuch, 

zamieszkały : ul. Nowogrodzka 6A lok. 22, 00-513 Warszawa 

Rada Fundacji: 

- Iwo Bulski – Przewodniczący Rady 

- prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska 

- dr Agnieszka Wypych 

- Maciej Belski 

- Małgorzata Foremniak 

- Jacek Kołodziejak 

- dr Anna Raciborska 

- Andrzej Nejman 
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- Jacek Wszoła 

- Szymon Majewski 

Komisja Rewizyjna: 

- Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 

- Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 

- Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 

Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy oraz pomocy społecznej dzieciom 

chorym na choroby nowotworowe, niesienia pomocy oraz pomocy społecznej rodzicom 

dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz niesienia pomocy społecznej, psychicznej i 

psychologicznej osobom dorosłym zarówno w trakcie leczenia onkologicznego jak i po jego 

zakończeniu, a także podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

- pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków, pomoc w uzyskaniu dotacji 

i zapomóg na leczenie osób chorych oraz przekazywanie prezentów pozyskanych od 

sponsorów dla osób chorych, 

- organizowanie osobom chorym, przebywającym w szpitalach spotkań z aktorami, 

cyrkowcami oraz z innymi, interesującymi dzieci i dorosłych, ludźmi, 

- organizowanie występów w szpitalach, 

- organizowanie zajęć dla osób chorych, mogących czasowo opuścić ZOZ, 

- organizowanie konkursów i wystaw prac osób chorych oraz aukcji, 

- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla osób 

chorych i ich opiekunów, 

- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z osobami 

chorymi, 

- organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Fundacji w teatrach, operach, 

operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach 

sztuki, a także imprez w placówkach oświatowych, imprez sportowych organizowanych 

wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych oraz imprez w ramach współzawodnictwa 

sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także imprez rekreacyjnych i plenerowych, 
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- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

chorych mogących czasowo opuścić ZOZ i ich opiekunów, 

- organizowanie spotkań o charakterze naukowo – szkoleniowym z udziałem lekarzy i 

specjalistów mających/lub mogących mieć udział w procesie leczenia chorób 

nowotworowych. 

 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Terenem działania Fundacji Spełnionych Marzeń jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby 

zapewnić szeroki obszar beneficjentów Fundacja otworzyła Oddziały Regionalne przy 

szpitalach: 

 Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka  

w Warszawie. 

 Oddział Onkologii i Hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

 Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali 

w Lublinie. 

 Oddział Onkologii Szpitala Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Kielcach. 

 Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

dr St. Popowskiego w Olsztynie. 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych 

działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia 

onkologicznego u dzieci i ich rodzin. 

Fundamentalną zasadą działania jest otoczenie opieką chorych dzieci i ich rodzin od momentu 

zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, dając im siłę do walki i wiarę w 

pokonanie choroby. 

Od 2015 roku działalność Fundacji skierowana jest również do osób dorosłych chorych 

onkologicznie.  

 

Cele statutowe w 2015 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia 

(projekty realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi): 
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Warsztaty bajko-terapeutyczne 

i teatralne 

- 21.01.2015 Bajkoterapia z Wojtkiem Sikorą na Litewskiej 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejne warsztaty „Muzycznej Bajkoterapii”. 

Tym razem do projektu zaprosiliśmy Wojtka Sikorę - młodego aktora, który przybliżył 

naszym małym podopiecznym bajkę pt. "Trzy świnki" oraz wiersze Juliana Tuwim. Za 

muzyczną oprawę tego spotkania odpowiadał nasz kolejny gość - Hubert Połoniewicz, który 

ubarwił przygody bajkowych bohaterów dźwiękami płynącymi z niezwykle oryginalnego 

instrumentu zwanego - kanun.  

- 28.01.2015 Bajkoterapia z Wojtkiem Sikorą na Litewskiej 

Wojtek Sikora po raz kolejny odwiedził naszych podopiecznych na Litewskiej, 

przedstawiając im kolejną bajkę. Tym razem była to „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. 

Dzieci z uwagą słuchały bajki i na jej podstawie rysowały tytułowych 7 krasnoludków, 

których na oddziale powstało dużo więcej niż 7.  

- 04.02.2015 Spotkanie z aktorką Ireną Telesz na oddziale w Olsztynie 

Nasi podopieczni z Olsztyna mieli okazję poznać Panią Irenę Telesz, która znana jest m.in z 

roli w serialu "Dom nad rozlewiskiem". Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak wygląda 

zawód aktora i co robić, żeby nim zostać. Dodatkową atrakcją było przedstawienie z 

Kermitem w roli głównej. 

- 11.03.2015  Bajkoterapia z Michałem Baryzą na Litewskiej 

Michał Baryza - finalista programu TOP MODEL- dołączył do zacnego Grona Przyjaciół 

Fundacji Spełnionych Marzeń. 11 marca mieliśmy okazję poznać talenty plastyczne Michała 

na Oddziale Szpitala Dziecięcego na Litewskiej. Nasi Podopieczni mogli też wysłuchać bajek 

w interpretacji Naszego Gościa. Miesiąc temu Michał pojawił się wśród Naszych Gwiazd na 

pokazie mody �Piękne nad życie�. Był jednym  z dziesięciu wspaniałych mężczyzn, którzy 

towarzyszyli Naszym Modelkom - Podopiecznym z Instytutu Matki i Dziecka - na wybiegu w 

roli modeli.  

- 10.04.2015  Bajkoterapia ze Sławomirem Hollandem 

Ostatnio na oddziale na Litewskiej mieliśmy okazję gościć aktora Pana Sławomira Hollanda. 

Wspólnie z Naszymi podopiecznymi zgłębiał morał bajki pt. "Brzydkie Kaczątko" ! W trakcie 

tego uroczego spotkania odbyły się także "tematyczne" warsztaty plastyczne, podczas których 

powstały pięknie ozdobione jaja. 

- 23.04.2015 Bajkoterapia z Kasią Cichopek na Litewskiej 
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Dzisiaj oddział na Litewskiej odwiedziła Katarzyna Cichopek, która opowiedziała Naszym 

Podopiecznym bajkę pt. "Polowanie na lisa". Jak widać ta historia, nie tylko ich zaciekawiła, 

ale także zainspirowała do warsztatów plastycznych pod czujnym okiem Kasi. Pokłosiem 

spotkania z Kasią były piękne prace, które wspaniale ilustrują bajki czytane przez naszego 

miłego Gościa. Zobaczcie, jak nasi podopieczni tworzą wspaniałe maskotki m.in. z rolek po 

papierze toaletowym. 

- 08.09.2015 Bajkoterapia z artystami na Litewskiej 

Wczoraj na oddziale na Litewskiej został zainaugurowany projekt "Artyści czytają bajki 

chorym dzieciom"! Łamiąc stereotypy właśnie w taki sposób chcemy pokazać, że książka 

może wygrać z komputerem! NATALIA SIWIEC/NATALIYAH, Ewa Lubert, Dariusz 

Kordek oraz Rafał Maślak czytali bajki Brzechwy i Tuwima naszym małym pacjentom! 

Rodziców też bardzo gorąco zachęcamy do czytania książek i bajek swoim dzieciom, bo nic 

tak nie rozwija wyobraźni jak bajkowy świat! Zwieńczeniem spotkania było wręczenie 

naszym podopiecznym słodkich upominków od firmy Rozette! 

- 24.09.2015 Teatr Małego Widza na Litewskiej 

Wczoraj oddział onkologii i hematologii szpitala na Litewskiej odwiedziła grupa aktorów z 

Teatr Małego Widza ze spektaklem o tęczy. Było kolorowo, magicznie a przede wszystkim 

śmiesznie – a o to właśnie chodziło. Największą atrakcją dla naszych podopiecznych była 

możliwość porysowania podłogi na oddziale – tym bardziej, że nie zawsze nadarza się okazja 

by zaaranżować po swojemu swój oddział! To na pewno nie była ostatnia wizyta tej grupy u 

nas!  

- 23.10.2015 Bajkoterapia z Conrado Moreno na Litewskiej 

W piątek naszych podopiecznych na oddziałach onkologii i hematologii szpitala na Litewskiej 

odwiedził Conrado Moreno! W ramach projektu "Bajki odczarowują raka - Znani dzieciom" 

mieliśmy przyjemność wysłuchania bajek w interpretacji naszego gościa! Było i po polsku i 

po hiszpańsku i oczywiście pamiątkowe zdjęcia z naszymi podopiecznymi! 

- 24.10.2015 Teatr Pinokio na oddziale w Kielcach 

W sobotnie popołudnie naszych małych podopiecznych z kieleckiego oddziału odwiedził 

TEATR LALEK PINOKIO ! Aktorzy przedstawili dzieciom jedną z najbardziej znanych i 

lubianych przez wszystkich bajkę - Czerwony Kapturek. Po spektaklu dzieci miały okazję 

przebrać się za swoje ulubione postacie, a także pobawić się z Myszką Miki! Dziękujemy 

Galeria Echo za wspaniałą współpracę w organizacji Bajkowej Soboty dla naszych małych 

podopiecznych, Pani Wiolecie Nartowskiej za osłodzenie czasu dzieciom, Panu Krzysztofowi 

Jakubowskiemu z Centrum Agencja Reklamowa za wspaniałe zdjęcia oraz aktorom za 

cudowny i niezapomniany występ! Radość dzieci była tak wielka, że ciężko to opisać, 

zapraszamy do Nas ponownie! 

- 28.10.2015 Bajkoterapia z Andżeliką Piechowiak na Litewskiej 
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Wczoraj naszych podopiecznych na Litewskiej odwiedziła Andżelika Piechowiak! 

Odwiedziny Andżeliki to kolejna część projektu "Bajki odczarowują raka - Znani dzieciom". 

Nasi podopieczni z uwagą wysłuchali halloween'owych bajek w interpetacji Andżeliki, a po 

bajkowym seansie znalazł się też czas na fotki z oddziałową dynią, gdyż Halloween tuż tuż! 

- 02.11.2015 Bajkoterapia na oddziale w Olsztynie 

Ostatnio nasi podopieczni z Olsztyna mieli okazję poznać morały fantastycznych bajek. 

Wolontariuszki z Olsztyna opowiedziały małym pacjentom "O psie, który jeździł koleją" oraz 

o "Babci Rabuś" ! Naszych podopiecznych tak wciągnęły te historie, że postanowili przelać 

na papier to, co najbardziej ich poruszyło!  

 

- 5.11.2015 Bajkoterapia z Szymonem Majewskim na Litewskiej 

Wczoraj naszych podopiecznych na Litewskiej odwiedził Szymon Majewski!! Szymon w 

towarzystwie Tygryska i Kopciuszka, wprowadzał małych pacjentów w świat bajek Tuwima! 

Nasi podopieczni z uwagą słuchali Szymona i nawet zgodzili się na kilka zdjęć w 

towarzystwie uroczej "bajkowej ekipy"! To kolejne spotkanie z cyklu "Bajki odczarowują 

raka- Znani dzieciom". Szymon dziękujemy Ci za te odwiedziny i wspólne świętowanie 

Międzynarodowego Dnia Postaci Bajkowych! 

- 17.11.2015 Bajkoterapia z Magdaleną Różczką na oddziale na Litewskiej 

Po raz kolejny odczarowujemy raka poprzez czytanie. Tym razem wraz z naszą Fundacją 

czarowała Magdalena Różczka! Mali pacjenci mieli okazję wysłuchać kilku bajek, m.in o 

braciach Koala! :) To nie była jedyna niespodzianka tego dnia! Każdy z naszych 

podopiecznych wysłuchał bajkowych historii w towarzystwie kogoś "pluszowego" - Misia 

Endo! :) Dziękujemy Magdzie za odwiedziny i bajkowy nastrój oraz firmie endo.pl za 

cudowne podarunki! :) 

- 01.12.2015 Bajkoterapia z Małgosią Foremniak w szpitalu na Litewskiej 

Ostatnio naszych podopiecznych z oddziału na Litewskiej odwiedziła Małgosia Foremniak!! 

Małgosia nie tylko czytała bajki naszym małym pacjentom, ale wcielała się w każdą postać z 

osobna! Było to kolejne spotkanie z cyklu "Bajki odczarowują raka" i po raz kolejny 

potwierdzamy, ze czytanie naprawdę jest fajne!! Dzieciaki były zachwycone!! 

- 02.12.2015 Bajkoterapia z zespołem Stomil Olsztyn na oddziale w Olsztynie 

Małych pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii w Olsztynie odwiedzili piłkarze Klubu 

Stomil Olsztyn SA. Dzieci miały okazję wysłuchać kilku bajek przeczytanych przez 

zawodników. Sportowcy nie tylko czytali maluchom, ale także wręczyli im plakaty, rozdali 

autografy i odpowiedzieli na wszystkie zadawane im przez pacjentów pytania. Na koniec 

przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia! 
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- 05.12.2015 Bajkoterapia na oddziale w Kielcach  

Naszych podopiecznych z kieleckiego oddziału onkologii i hematologii odwiedziła Pani 

Małgorzata Muzoł, która jest Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. Pani Małgosia dwa 

tygodnie temu pojawiła się na wybiegu z naszymi kieleckimi podopiecznymi podczas Pokazu 

Mody "Dzieci Dzieciom" w Bałtowie, a teraz wzięła udział w naszym projekcie „Bajki 

odczarowują raka”. Dzieci z wielką uwagą i w dużym skupieniu słuchały bajek Jana 

Brzechwy, a także brały udział w wielu ciekawych dyskusjach z naszym gościem! 

Dziękujemy Pani Małgosi za bardzo miłe spotkanie, a także za przekazane książeczki i 

artykuły plastyczne dla naszych małych pacjentów! 

 

 

 

Terapia poprzez śmiech: 

 - 13.01.2015 "Terapia poprzez śmiech" z Klaunem Kluseczką na Litewskiej w 

Warszawie 

W nowy rok Fundacja Spełnionych Marzeń wkracza ze swoimi sztandarowymi projektami. 

Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty realizowane na dziecięcych 

oddziałach onkologicznych przez Fundację Spełnionych Marzeń od przeszło 12 lat. To 

projekty, które uczą, bawią, a także kreują dziecięcy świat małych pacjentów w obliczu 

cierpienia i wyalienowania z naturalnego środowiska. Projekty realizowane są przez 

wolontariuszy, przy wsparciu popularnych aktorów, piosenkarzy, klaunów oraz 

kompozytorów i instrumentalistów. 

W ramach projektu �Terapia poprzez śmiech�, w dniu 13 stycznia na oddziale 

hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, małych 

pacjentów ponownie odwiedził dyplomowany aktor cyrkowy Paweł Suski, pseudonim 

sceniczny - Klaun Kluseczka. Sztuczki magiczne, ekwilibrystyka, pantomima, żonglerka, a 

przede wszystkim bezpośredni kontakt i współpraca z mały widzem to marka Klauna 

Kluseczki. A niepodważalnym świadectwem terapeutycznej mocy warsztatów śmiechoterapii, 

są bez wątpienia roześmiane buziaki naszych małych podopiecznych :-). 

- 22.01.2015 "Terapia poprzez śmiech" z Mimem Grzesiem na Litewskiej w Warszawie 

22 stycznia br. na oddziale hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie małych pacjentów odwiedził nasz wieloletni przyjaciel - komik, 

mim i iluzjonista w jednej osobie � Grzegorz Grzywacz. Pan Grześ kontaktuje się z małymi 

widzami za pomocą cyrkowych sztuczek i zabawnych gagów. Bezpośrednia współpraca z 

dziećmi to podstawa uzyskania oczekiwanego efektu ... czyli... salw radosnego śmiechu 

naszych podopiecznych :-). Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi powoduje, ż Pan 
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Grześ uzyskuje ten efekt bez zbędnego wysiłku :-):-):-), dając tym samym świadectwo, iż 

"Terapia poprzez śmiech" to bez wątpienia najlepsza terapia dla maluchów, średniaków i ... 

starszaków !!! 

- 22.05.2015 Klaun Kluseczka na Litewskiej 

Wczoraj oddział onkologii szpitala na Litewskiej odwiedził Klaun Kluseczka !! Mali pacjenci 

byli zachwyceni wizytą i z chęcią włączyli w tworzenie sztuczek !! Ta przecudowna 

atmosfera udzieliła się nawet rodzicom !  

- 21.07.2015 Odwiedziny Mima Grzywacza na Litewskiej 

Po raz kolejny oddział onkologii na Litewskiej odwiedził mim - Grzegorz Grzywacz. Na tę 

chwilę oddział zamienił się w niecodzienne widowisko teatralne. Były elementy pantomimy a 

także wiele sztuczek i zagadek. Mali podopieczni chętnie brali udział w prezentowanych 

przez naszego gościa zadaniach. Uśmiechu i dobrej zabawy nie było końca! 

- 14.09.2015 Klaun Kluseczka na Litewskiej 

Były sztuczki, przebieranki i walizka pełna niespodzianek, a do tego pełno śmiechu,  

i zabawy. Klaun Kluseczka po raz kolejny odwiedził oddział onkologii na Litewskiej. Jak 

zawsze, swoją wizytą sprawił dzieciakom wiele radości zabierając je w świat nieco inny niż 

ten, który mają na co dzień. Uśmiechów nie było końca! 

 

Warsztaty arteterapii  

na oddziałach 

 

- 18.01.2015   Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka  

18 stycznia to Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, ponieważ właśnie tego dnia urodził 

się autor przygód wesołego Misia i jego przyjaciół - Alan Aleksander Milne. Kubusia 

Puchatka zna każdy z nas!!! Wszyscy pamiętamy wiecznie głodnego i szukającego wszędzie 

miodku Puchatka, a także Kłapouchego, który ciągle gubił swój ogone; ... Prosiaczka, który 

był bardzo nieśmiały, ale miał wielkie serce; ... Tygryska, który ciągle brykał; ... Sowę, która 

uważa, że jest wszystkowiedząca oraz praktycznego Królika.  Tak więc obchody tego dnia 

było dla nas wielką przyjemnością!  Nasi podopieczni z kieleckiej onkologii na początku 

postanowili wykonać maski z podobizną naszego �misia o bardzo małym rozumku. 

Następnie przeszliśmy do kolorowanek i układania puzzli przedstawiających wszystkich 

przyjaciół ze Stumilowego Lasu. W międzyczasie dużo rozmawialiśmy o naszych ulubionych 

historyjkach związanych z tą bajką. Upewniło nas to w tym, że przygody Kubusia Puchatka 

są ponadczasowe i będą nadal przechodziły z pokolenia na pokolenie, jak to dzieje się już od 

ponad 130 lat :-). 
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- marzec 2015  Wielkanocne warsztaty na oddziałach 

W związku ze zbliżającą się Niedzielą Palmową nasi mali kieleccy podopieczni podczas 

dzisiejszych warsztatów wykonywali własne palemki. Mnóstwo wiosennych kwiatów, bazie, 

wstążeczki, bibuła i oczywiście inwencja twórcza naszych maluchów- to wszystko dało 

wspaniały końcowy efekt! Dodatkowo, tuż przed Świętami nasi podopieczni z Kielc zajęli się 

malowanie herbatnikowych jajeczek. Było bardzo wesoło, kolorowo i… oczywiście 

smacznie. 

Nasi podopieczni ze Szpitala przy Litewskiej postanowili uczcić zbliżające się Święta 

produkcją uroczych króliczych masek. Pod czujnym okiem wolontariuszy powstawały 

przeróżne imaginacje króliczych pyszczków. Dodatkowo tuż przed Świętami postanowili 

wykonać wyjątkowe czapeczki wielkanocne idealne na jajka! Cieszyły się one również 

dużym powodzeniem wśród pielęgniarek, które z miłą chęcią takie czapeczki widziały na 

swoim wielkanocnym stole.  

Pacjenci z Olsztyna wraz z wolontariuszkami postawiły na  tworzenie kartek świątecznych 

dla Przyjaciół naszej Fundacji. Dzieciaki wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością 

w tworzeniu kartek, pojawiły się na nich kurczaki, króliki, baranki, pisanki i wiele innych 

świątecznych elementów. Nie wątpimy, że spodobają się one ich Adresatom. 

- 06.05.2015    Warsztaty plastyczne w Kielcach 

Nasi mali podopieczni z kieleckiego oddziału postanowili niedawno zrobić przepiękne 

wiosenne motyle. Do ich wykonania potrzebne były jedynie stare rolki, trochę kolorowych 

papierów i … masa wyobraźni. Motyl jest symbolem szczęścia, którego każdego dnia 

życzymy Naszym podopiecznym 

- 12.05.2015    Maski na oddziale w Kielccach 

Na kieleckim oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń odbyły się warsztaty, których motywem 

przewodnim było robienie kolorowych masek. Nasi podopieczni bardzo mocno się w to 

zaangażowali i starli się wykonać jak najdokładniej powierzone im zadanie 

 

- 13.05.2015    Magiczne pieczątki w Olsztynie 

Na oddziale hematologii i onkologii w Olsztynie wolontariuszki zorganizowały dzieciom 

zajęcia plastyczne, podczas których Nasi podopieczni tworzyli magiczne pieczątki... z 

ziemniaków! Wzorki były przeróżne: od gwiazdek po koty, a nawet potworki! Mali pacjenci 

jak zwykle wykazali się dużą inwencją.  

- 14.05.2015    Dekoratornia na Litewskiej 

Nasi podopieczni z oddziału onkologii szpitala na Litewskiej zamienili się w dekoratorów 

wnętrz domku stworzonego przez nasze wolontariuszki. Samodzielnie urządzali i meblowali 
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domek dla lalek ! Było mnóstwo frajdy i oryginalnych pomysłów m.in. na lodówkę, a nawet 

kominek ! Do zabawy dołączyli się także rodzice, którzy służyli swoim pociechom techniczną 

pomocą. 

- 20.05.2015    Warsztaty plastyczne na Litewskiej 

Ostatnio oddział hematologii szpitala na Litewskiej zamienił się w istną "fabrykę lornetek" !! 

Nasi podopieczni, którzy uwielbiają tworzyć coś z niczego spróbowali swoich sił w tworzeniu 

lornetek. Dzień wcześniej z kolei nie mogąc doczekać się wiosny postanowiły przywołać ją 

biedronkami wykonanymi... z papierowych talerzyków. 

- 07.06.2015    Warsztaty kreatywnej w Kielcach 

Tym razem podczas zajęć z dziećmi nasze kielecki wolontariuszki wykorzystały kolorową 

ciastoline. Jest to świetny materiał do zabawy, ponieważ daje wiele możliwości i można z niej 

zrobić co tylko się chce! Nasi mali podopieczni jak zawsze dali się porwać swojej wyobraźni i 

w ciągu kilku chwil zaczęły powstawać piękne ciasteczka, pizze i pierogi! Wspólna zabawa 

była wspaniała i nie da się ukryć że wszyscy troszkę po niej zgłodnieliśmy.. 

- 18.06.2015    Materiałowe warsztaty na Litewskiej 

Nasi podopieczni z oddziałów hematologii oraz onkologii szpitala na Litewskiej postanowili 

w twórczy sposób wykorzystać materiał i stworzyć niesamowite postaci ! Każdy podopieczny 

skonstruował własnego "ludzika" na papierze. Każdy projekt charakteryzował się wyszukaną 

stylistyką strojów !!! 

- 20.06.2015    Warsztaty lalkarskie na Litewskiej 

Ostatnio naszych podopiecznych z oddziału onkologii Szpitala na Litewskiej ponownie 

odwiedził KONY Puppets - lalkarstwo medialne ! Razem z małymi pacjentami tworzył 

przeróżne pacynki, z których razem z pacjentami tworzyli ciekawe przedstawienia.  

- lipiec  2015    Warsztaty „coś z niczego” w Kielcach 

 We wtorkowy, upalny dzień nasi podopieczni w ramach naszych zajęć mieli za zadanie 

stworzyć kolorowe motyle. Do dyspozycji mieli jedynie trochę drucika z którego powstał 

kształt motyla oraz.. kolorowe rajstopy! Które w bardzo szybkim tempie dzięki pomocy 

cekinów i brokatów stały się pięknymi motylimi skrzydłami. 

- 18.07.2015    Warsztaty plastyczne w Olsztynie 

W piątek na oddziale onkologii i hematologii w Olsztynie odbyły się warsztaty plastyczne. 

Nasi podopieczni wykazali się ogromną kreatywnością samodzielnie przygotowując 

papierowe motyle, samochody, a nawet korony dla lalek! Mali pacjenci mogli sprawdzić się 

również w pracy zespołowej – wspólnie wykonali kolorową girlandę, która ozdobiła 

oddziałową świetlicę. 

- 22.07.2015    Warsztaty logopedyczne w Kielcach 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

11 | S t r o n a  
 

Nasza kielecka wolontariuszka Karolina, która skończyła studia z zakresu logopedii 

postanowiła wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę podczas zajęć z naszymi podopiecznymi. 

Wspólnie z innymi wolontariuszkami wykonała z dziećmi tzw. dmuchawki logopedyczne. 

Były wzorowane na dobrze znanym przez wszystkie dzieci, smoku wawelskim. Jak zwykle, 

niewiele trzeba było, bo wystarczyło tylko trochę wyobraźni, parę rolek i bibuły! Taka 

dmuchawka jest idealnym narzędziem do usprawniania aparatu oddechowego. Pozwala 

dzieciom kontrolować oddech oraz uczy koncentracji i spokoju. Zobaczcie sami! 

- lipiec - sierpień 2015  Wakacyjne warsztaty na Litewskiej 

W ramach wakacyjnej walki z nudą na oddziale na Litewskiej nasi wolontariusze przez całe 

lato przeprowadzali rozmaite warsztaty plastyczne.  Na jednym ze spotkań pacjenci tworzyli 

zwierzątka używając do tego jedynie ryżu i ...skarpetek! Na kolejnym spotkaniu pod lupę 

wzięliśmy produkcję niezwykłych rybek!! Nasi mali podopieczni jak zwykle popisali się 

niezłą wyobraźnią robiąc takie dzieła z "niczego"! Rodzice pozazdrościli dzieciom niezłej 

zabawy i sami dołączyli to tworzenia niepowtarzalnych rybek! Kolejne spotkanie przyniosło 

kolejne dzieła sztuki! Pomimo upałów nasi mali podopieczni mają głowy pełne pomysłów! 

Efektem ich bujnej wyobraźni były warsztaty, podczas których tworzyli ooogromne pająki! 

Kolejne warsztaty plastyczne to "COŚ z niczego" !!! Co udało im się stworzyć? Gwiazdy 

wielkiego ekranu - Minionki oraz urocze słoniki.  

- wrzesień 2015   Jesienne warsztaty w Kielcach 

W środowe południe nasi mali podopieczni z kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych 

Marzeń postanowili przywitać astronomiczną jesień! W związku z tym wykonali prace, które 

są jej oznakami. Były to jeże ubrane w kolorowe liście, naszyjniki z jarzębiny oraz liście 

odbijane na kolorowych kartkach. Radość dzieci była ogromna, a wykonaną biżuterię nasi 

mali pacjenci wręczyli swoim mamom! Ostatnio nasi mali podopieczni z Kielc postanowili 

kolejny raz wykorzystać dary jesieni podczas warsztatów z naszymi wolontariuszkami! Po 

ostatnich kolorowych liściach i jarzębinie przyszedł czas na długo oczekiwane kasztany! 

Pomysłowość naszych małych pacjentów jak zwykle nie znała granic i w ciągu kilku chwil 

zaczęły powstawać przeróżne postacie i zwierzątka!! 

- 09.10.2015  Jesienne warsztaty na oddziale w Olsztynie 

Wtorkowe, jesienne popołudnie mali pacjenci Oddziału Hematologii i Onkologii w Olsztynie 

spędzili w zgodzie z aktualną porą roku. Z przepięknych kolorowych darów jesieni tworzyły 

własne kompozycje. Zajęcia bardzo podobały się maluchom, były też okazją do poznawania 

gatunków drzew oraz ich owoców! To było bardzo udane popołudnie, a dzieci juz 

zaplanowały kolejne jesienne zajęcia! 

- 10.10.2015  Pacynki na oddziale w Kielcach 

W środowe południe kielecki oddział onkologii i hematologii ogarnął pacynkowy szał! Dzieci 

w chwili gdy dowiedziały się co będą dzisiaj robić podczas warsztatów niemal skakały z 

radości. Skarpetki, kolorowe cekiny, różne odcienie filcu.. – tyle potrzeba żeby wyczarować 
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wspaniałe stworki. Mimo pochmurnej aury na zewnątrz, na naszej szpitalnej świetlicy było 

dziś pełno uśmiechu i słońca. 

- 19.11.2015  Warsztaty pacynek na Litewskiej 

W ramach walki z okropną pogodą dzieci z oddziału onkologii na Litewskiej, pod okiem 

naszych wolontariuszy, przygotowywały pacynki. Każda z laleczek, jak to u dziewczynek, 

była księżniczkami.  

- 09.12.2015  Antystresowe kolorowanie na oddziale w Olsztynie 

Ostatnio bardzo modne stały się kolorowanki antystresowe dla dorosłych. Na Oddziale 

Hematologii i Onkologii w Olsztynie postanowiliśmy przeprowadzić kolorowy trening 

antystresowy z naszymi podopiecznymi. Dzieci wybrały sobie wzory, które później w ciszy i 

skupieniu przyozdobili kredkami. Wolontariusze zadbali, aby zadanie postawione przed 

pacjentami było przystosowane do ich wieku – stąd różny poziom trudności i zawiłości 

wzorów.  

- 14.12.2015 Gwiazdkowy konkurs plastyczny na oddziale w Kielcach 

Ze względu na zbliżające się coraz większymi krokami Święta, nasze kieleckie 

wolontariuszki postanowiły ogłosić na swoim oddziale konkurs plastyczny. Tematem 

przewodnim były oczywiście Święta, a zadaniem dzieci- narysowanie wszystkiego co kojarzy 

im się z tym magicznym czasem . Efektem końcowym były prace które przedstawiały 

choinki, bałwany czy też mikołaje. Wszystkie dzieci zajęły wspaniałe  

1 miejsce! Za co w nagrodę otrzymały od naszych dziewczyn urocze maskotki. 

 

 

 

 

Muzyczna Scena Fundacji Spełnionych Marzeń  

oraz muzyczne warsztaty  

 

- 15.01.2015   Koncert Pauli na Muzycznej Scenie Fundacji Spełnionych Marzeń w IMiD 

15 stycznia ruszył kolejny sezon projektu pn. "Muzyczna Scena Fundacji Spełnionych 

Marzeń". W ramach projektu artyści odwiedzają pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej i 

specjalnie dla nich wykonała kilka utworów w wersji akustycznej. Nowy sezon 

rozpoczęliśmy przebojami Pauli, która rozśpiewała naszych pacjentów i przypomniała swoje 

największe przeboje. Oczywiście każdy z podopiecznych miał szanse na krótką rozmowę oraz  

zdjęcie z artystką.    
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- 26.03.2015  Samba Brazylijska na oddziale IMiD 

Wczoraj na oddziale na Kasprzaka już bardzo oficjalnie przywitaliśmy wiosnę w rytm 

brazylijskiej samby ! Piękna muzyka i piękne dziewczyny wprowadziły wszystkich w gorącą 

atmosferę, która udzieliła się również rodzicom, tworzącym oddziałową orkiestrę Serdecznie 

dziękujemy Pawłowi Kucharczykowi i jego całej barwnej ekipie. 

- 11.05.2015 Lekcja muzyki na oddziale w Olsztynie 

Na oddziale hematologii i onkologii w Olsztynie odbyła się prawdziwa lekcja muzyki dla 

Naszych podopiecznych. Było to możliwe dzięki uczniom Powiatowej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Dywitach. Młodzi artyści zorganizowali koncert muzyki klasycznej jak i 

współczesnej. Nasi podopieczni również mieli okazję spróbować swoich sił, grając na 

instrumentach naszych Gości. 

- 19.06.2015 Ewelina Grossmann i Tomek Lubert na „Muzycznej Scenie” w IMiD 

Nasz Przyjaciel Tomasz Lubert sprawił nam wczoraj ogromną przyjemność zapraszając na 

oddział onkologii IMiD uroczą Ewelinę Grossman ! Młoda wokalistka śpiewając i grając na 

egzotycznym ukulele wywołała ogromny entuzjazm wśród naszych podopiecznych i ich 

rodziców. Dziękujemy Ewelinie i życzymy jej samych sukcesów !!  

- 18.09.2015 Zespół Red Lips na oddziale w Lublinie 

W piątek na oddziale w Lublinie niesamowite odwiedziny! Naszych podopiecznych 

odwiedził zespół Red Lips!! Były wspólne zdjęcia, rozmowy oraz autografy! Dodatkowo gdy 

wokalistka zespołu - Joanna Czarnecka zaczęła nucić piosenkę "To, co nam było" cały 

oddział śpiewał razem z zespołem! W imieniu naszych podopiecznych, ich rodziców a także 

w imieniu własnym z całego serca dziękujemy zespołowi Red Lips za odwiedziny, za 

znalezienie chwili w tak bardzo napiętym grafiku i za pomoc w spełnianiu marzeń. Jesteście 

niesamowici!!!  

 

- 24.11.2015 Wieczór z taneczną Ameryką Łacińska na oddziale IMiD w Warszawie 

Zgodnie tradycją karnawałową, Fundacja Spełnionych Marzeń zaprezentowała swoim 

podopiecznym z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie wieczór z sambą 

brazylijską. W karnawałową atmosferę wprowadził nas główny animator widowiska Paweł 

Kucharczyk - pseudonim artystyczny Ed Szynszyl, najbardziej brazylijski warszawiak, 

znawca samby i muzyki brazylijskiej, wzbogacając program artystyczny barwnymi 

opowieściami o największym na świecie karnawale w Rio. Dzięki naszym gościom 

odwiedziliśmy Kubę, Wenezuelę, Kolumbię czy Brazylię! W świat muzyki latynoskiej 

wprowadzili nas Elis Herrera i Ricardo. Dziękujemy za tą niesamowitą muzyczną podróż!! 

- 06.12.2015 Mikołajkowy koncert Michała Szpaka w IMiD 
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Z okazji Mikołajek jeden z naszych oddziałów odwiedził Michał Szpak! Michał wcielił się w 

rolę Św. Mikołaja, śpiewając swoje najnowsze piosenki i rozdając pacjentom miśki oraz 

swoje płyty! 

- 21.12.2015  Kolędowanie z Dodą i Tomkiem Lubertem w IMiD w Warszawie 

Jak co roku Fundacja Spełnionych Marzeń niezwykle hucznie :-) obchodzi Święta Bożego 

Narodzenia na oddziałach onkologii będących pod jej opieką. Fundacja zaprosiła naszych 

zaprzyjaźnionych kolędników, czyli DODĘ i Tomka Luberta, którzy od lat kolędują dla 

naszych podopiecznych. W tym roku do grona kolędników dołączył – gitarzysta Bartek 

Miecznikowski – wielkie dzięki :-). Na szpitalnym korytarzu w świątecznej atmosferze 

wybrzmiały najpiękniejsze bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu naszych gości.  

 

Warsztaty Robotyki i spotkania naukowe 

 

- 15.10.2015 Robotyka na Litewskiej 

Naukowy październik na Litewskiej trwa w najlepsze. Wczoraj naszych małych 

podopiecznych na oddziale onkologicznym odwiedziła ekipa z Mały Inżynier, która 

zaproponowała budowę własnych robotów. Ile było przy tym zabawy! Konstrukcje wydawały 

dźwięki, świeciły i ruszały się! Największą inicjatywę w projektowaniu przejęły dziewczynki, 

które wykazały się zmysłem inżynierskim w 100%.  

- 22.10.2015 Warsztaty chemiczne na Litewskiej 

Niedawno na naszych oddziałach na Litewskiej robiliśmy doświadczenia chemiczne! A to 

wszystko za sprawą Pani Izabeli Baran – Lewandowskiej, która pokazała naszym 

podopiecznym jak z przedmiotów codziennego użytku można zrobić, w domowych 

warunkach, eksperymenty na miarę pracowni chemicznych. Dzięki pomysłowości Pani 

Naukowiec na Onkologii i Hematologii doszło do wybuchów wulkanów, wyścigów 

nartników oraz zapalania żarówki z ołówka. Serdecznie dziękujemy Pani Izie i mamy 

nadzieję, że to nie było ostatnie nasze spotkanie! 

- 12.11.2015 Spotkanie naukowe na oddziale w Kielcach 

Wczorajszy dzień minął naszym małym podopiecznym na kieleckim oddziale onkologicznym 

na niezwykle interesujących pokazach naukowych! Dzieci odwiedziła Pani Izabela Baran- 

Lewandowska, która niedawno takie eksperymenty przeprowadziła z dziećmi z oddziału na 

Litewskiej. Były wulkany, zapalanie żarówki, wyścigi nartników, oddzielanie 

naelektryzowaną łyżką pieprzu od soli i masa innych niezwykle interesujących pokazów. 

Dzięki temu dzieci wraz z rodzicami i wolontariuszkami mogły poczuć się jak w 

najprawdziwszej pracowni naukowej!  

- 12.11.2015 Robotyka na oddziale na Litewskiej 
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Naszych podopiecznych po raz kolejny odwiedziła grupa z Małego Inżyniera z zajęciami z 

robotyki. Tym razem okazję do zbudowania własnego, ruchomego i wydającego dźwięki 

robota mieli pacjenci z oddziału hematologicznego. Największą popularnością cieszył się 

krokodyl, który gryzł palce oraz śpiewające ptaszki. Dzieciaki też wzbudziły dryg 

kreatywności u prowadzących zajęcia, prosząc o zbudowanie ruszającego się samochodu – 

bez użycia instrukcji! Jaki efekt? Udało się! :-) 

- 20.11.2015 Robotyka w Lublinie 

Powrót uwielbianych przez naszych podopiecznych zajęć z robotyki na lubelskim oddziale! 

Zajęcia były prowadzone przez Mateusza, Asię i Kasię z firmy iLab z Lublina. Podczas 

warsztatów zaprezentowany został robot, który sam układa kostkę Rubika! Dzieci były 

zafascynowane! Następnie dziewczyny miały za zadanie skonstruowanie motyla, a chłopcy 

samochód. Całe warsztaty sprawiły dzieciom wiele radości! 

- 27.11.2015 Kolejne spotkanie z robotyką w Lublinie 

To już kolejne zajęcia z robotyki, w których brali udział nasi podopieczni z lubelskiego 

oddziału onkologii. Dzięki firmie iLab z Lublina i przy pomocy Pana Jarka, zwanego przez 

wszystkich pacjentów Doktorem Klockiem, powstały wiatraki, które nie tylko się kręciły, ale 

i wydawały różne dźwięki, a nawet reagowały na ruch. Została zbudowana także jedna 

katapulta. Zajęcia te zawsze są dobrze odbierane przez naszych małych pacjentów, którzy z 

zaciekawieniem i dużym zaangażowaniem tworzą własne dzieła, które później prezentują z 

uśmiechem na twarzy swoim rodzicom. 

- 01.12.2015 Robotyka - bliskie spotkanie z.... robotami w Lublinie 

Za nami trzecie spotkanie z fascynującym światem robotyki i informatyki na oddziale w 

Lublinie! Znowu naszym prowadzącym zajęcia był Pan Jarek z firmy iLab - Doktor Klocek! 

Za to tym razem były konstruowane renifery z zaprzęgami, a także wiatrak. Jak widać 

świąteczna atmosfera dopadła nawet warsztaty z robotyki. To było kolejne spotkanie, które 

wniosło na oddział radość i trochę zadziwiających konstrukcji!  

 

Imprezy okolicznościowe 

 

     WIELKANOC 

- 10.04.2014 Wielkanocne gotowanie z Karolem Okrasą w IMiD w Warszawie 

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy stały się wspaniałym przyczynkiem do kulinarnego 

spotkania z Karolem Okrasą – wspaniałym kucharzem i niezwykłym człowiekiem, a 

jednocześnie, jak się okazało.... profesjonalnym showmanem :-). Spotkanie odbyło się w 
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ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Smaki Spełnionych 

Marzeń”. Podczas dzisiejszego spotkania Karol zaserwował naszym podopiecznych z 

oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie oryginalne wielkanocne potrawy – biały 

barszcz na serwatce oraz smakowite polędwiczki wieprzowe. Smacznym i niezwykle 

barwnym akcentem mięsiwa były klasyczne dressingi, z mniej (wydawałoby się !!!) 

klasycznymi dodatkami, np.: rukolą, kolendrą czy buraczkami, a jednak tworzącymi 

zaskakujące smakowite połączenia. Sałatkę stanowiły grillowane warzywa z dodatkiem ziół. 

Nasze kulinarne spotkanie zakończyliśmy pamiątkowymi zdjęciami i oczywiście życzeniami 

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.. 

- 15-16.04.2014 Wielkanocne Warsztaty Arteterapii w Olsztynie, Kielcach i Lublinie 

15 i 16 kwietnia na oddziałach onkologii w Regionalnych Oddziałach Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Olsztynie, Kielcach i Lublinie zorganizowaliśmy Wielkanocne Warsztaty 

Plastyczne dla naszych małych podopiecznych. Słodkim upominkiem zaprosiliśmy dzieci do 

wspólnych zajęć, podczas których rysowały, wycinały i modelowały z plasteliny świąteczne 

upominki dla najbliższych. Tematem przewodnim był oczywiście Wielkanocny Zając, ale nie 

zabrakło również kurczaczków, baranków i koszyczków z jajkami, kolorowych witraży i 

kartek świątecznych. Wraz z naszym gościem - Najprawdziwszym Zajączkiem 

Wielkanocnym, dzieci wysłuchały bajki na temat Świąt Wielkiej Nocy oraz zwyczajów 

związanych z ich obchodami. Było kolorowo, tanecznie i bardzo wesoło, co możecie 

zobaczyć przeglądając załączoną galerię zdjęć. Świątecznymi życzeniami i wspólną fotką 

zakończyliśmy ten sympatyczny i wiosenny dzień 

 

DZIEŃ DZIECKA 

Dzień Dziecka z Jolantą Kwaśniewską na Litewskiej  

W Dzień Dziecka naszych podopiecznych z oddziału onkologii oraz hematologii szpitala na 

Litewskiej odwiedziła Jolanta Kwaśniewska- Prezes Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 

"Porozumienie bez Barier". Podczas spotkania Pani Prezydentowa opowiadała małym 

pacjentom bajki oraz rozdała upominki z okazji ich święta. Tego dnia odbyły się również 

warsztaty wyobraźni, podczas której seniorzy-wolontariusze z Fundacja Jolanty 

Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" włączyli się w warsztaty plastyczne z dziećmi. 

Spotkanie odbyło się w ramach programu "Aktywni do setki".  

Dzień Dziecka Z Szymonem Majewskim i Esterą Lussato na Litewskiej 

Moc prezentów, uśmiechów i pełno pozytywnej energii - tak wyglądał Dzień Dziecka na 

oddziałach onkologii i hematologii szpitala na Litewskiej ! Prezenty naszym małym 

pacjentom wręczali Estera Lussato, Szymon Majewski oraz Bożena Duval. Serdecznie 

dziękujemy Little Hand Children's Foundation oraz Fundacji Duval za ufundowanie 

upominków naszym podopiecznym !!! Nie obyło się bez mega zamieszania i solidnej dawki 
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wyrafinowanego humoru. Tak więc oprócz wspaniałych prezentów, miłą pamiątką będą 

również wspólne pamiątkowe zdjęcia 

Dzień Dziecka na oddziale w Olsztynie 

Maraton Dnia Dziecka w Fundacji Spełnionych Marzeń trwa !! Nasi podopieczni otrzymali 

piękne prezenty m.in z rąk Pani Iwony Pavlovic. Oprócz prezentów przygotowanych przez 

naszą Fundację dzieci otrzymały upominki od Citi Bank Handlowy. Dziękujemy za 

odwiedziny przedstawicielom Straży Granicznej z Kętrzyna oraz występ Oli Cytra oraz Hani 

Łyżwa. 

Dzień Dziecka w IMiD 

W Instytucie Matki i Dziecka razem z Fundacją prezenty wręczały siostry Bohosiewicz, czyli 

Sonia i Maja. Oprócz solidnej dawki prezentów była też solidna dawka uśmiechu! 

Dzień Dziecka w Kielcach 

W ten niezwykle ważny dzień dla naszych podopiecznych do Kielc udało nam się sprowadzić 

przeuroczego, zabawnego Słonika z wózkiem peeeeełnym kolorowych prezentów! Jego 

pomocnicą została jedna z naszych podopiecznych Laura która wcieliła się w postać pięknej 

Anny z Krainy Lodu. Radość dzieci była ogromna! Dodatkowo dzisiaj 5 urodziny obchodzi 

kielecki oddział Fundacji! Był tort, wspólne życzenia i masa radości. 

Dzień Dziecka na oddziale w Lublinie 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci !! W Lublinie świętowanie rozpoczęliśmy już wczoraj ! W 

tym roku naszymi animatorami byli Karolina, Natalia i Paweł z Party Chart - Łowcy eventów. 

Główną atrakcją było wykonanie wielkiej lizakowej lalki. Wspólne wykonywanie lalki 

sprawiło dzieciom wiele radości. Jednak największa radość sprawiły oczywiście... prezenty! 

Bo fajnie jest być dzieckiem i mieć marzenia, które się spełniają. 

 

 

ANDRZEJKI 2015 

 

- 28.11.2015 Andrzejkowy Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” w Bałtowie 

Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” – to cykliczny projekt Fundacji Spełnionych Marzeń 

organizowany od 2004 roku. Tegoroczna edycja projektu po raz drugi zorganizowana została 

we współpracy z Bałtowskim Kompleksem Turystycznym. Na wybiegu podziwialiśmy 

wspaniałe modelki i modeli – małych pacjentów oddziału onkologii Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, którzy wystąpili w kreacjach specjalnie 

na ten wieczór przygotowanych przez firmę Endo. Na wybiegu pojawiła się dziesiątka 

naszych podopiecznych w towarzystwie m.in. Moniki Lichoty, Michała Lewandowskiego, 
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Tomka Ciachorowskiego, Mariusza Totoszko czy Wojtka Ezzata. Wieczór poprowadziła 

Joanna Racewicz, a swoimi występami oczarowali nas Wojciech Ezzat oraz zespół Papa D.! 

Była to także okazja do podziękowania i uhonorowania osób, dzięki którym możemy 

organizować takie imprezy. Tego wieczoru najważniejsza nagroda Fundacji - Statuetka 

Aladyna- została wręczona Pani Monice Lichocie, dzięki której po raz kolejny Pokaz Mody 

"Dzieci Dzieciom" odbył się w tak uroczej atmosferze. "Rubinowe Serca" trafiły do Pana 

Piotra Lichoty- Prezesa JuraPark, Michała Lewandowskiego, Tomka Ciachorowskiego oraz 

Pawła Stasiaka za ogromny wkład w naszą działalność!  

Podczas imprezy odbył się również - Charytatywny Pokaz przygotowany przez firmę 

DESIGNER OUTLET INCOGNITO z Kielc oraz mody męskiej przygotowanej przez salon 

YUMLA również z Kielc. W pokazie wystąpiły znane Panie oraz Panowie reprezentujący 

Ziemię Świętokrzyską, którzy swój udział również zadedykowali pacjentom Kliniki 

Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.  

- Andrzejki na oddziale w Lublinie 

Na naszym lubelskim oddziale również świętowaliśmy Andrzejki. Były dwie wróżki i 

czarodziej, ale przede wszystkim były wróżby i dla dzieci i dla dorosłych. Każda wróżba była 

dobra, a niektóre nawet zabawne. Pewna babcia wylosowała sobie nawet nowego męża ;-) 

Cały wieczór andrzejkowy minął w bardzo radosnej atmosferze :-) Teraz niech wszystkie 

dobre wróżby się spełnią! 

- Andrzejki na oddziale w Kielcach 

Kielecki oddział onkologii zamienił się w prawdziwe miejsce magii i czarów! Wszystko to za 

sprawą pięciu wróżek które wprowadziły niesamowitą atmosferę i wzbudziły wielkie 

zainteresowanie wśród naszych pacjentów. Każda z nich zajmowała się innymi wróżbami i 

tak dzięki wróżce Fortunie dzieci mogły zająć się laniem wosku, Sybilla i Gildia miały 

magiczną kulę z której czytały przyszłość, a dla najbardziej ciekawych odbywały się wróżby 

za pomocą obrączki. Natomiast Roksana i Hilarion odpowiadały za czytanie przyszłości z 

kolorów i kwiatów oraz poznanie imienia swojej drugiej połówki za pomocą papierowego 

serca i igły! Żeby dostać się do naszych wróżek trzeba było ustawić się w długiej kolejce- ale 

trzeba przyznać że zarówno mali jak i starsi pacjenci byli bardzo wytrwali i ciekawi swojej 

przyszłości! 

 

MIKOŁAJKI 2015 

 

- Mikołajki na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD 
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Z okazji Mikołajek jeden z naszych oddziałów odwiedził Michał Szpak! Michał wcielił się w 

rolę Św. Mikołaja, śpiewając swoje najnowsze piosenki i rozdając pacjentom miśki oraz 

swoje płyty! 

- Mikołajki na oddziale onkologii i hematologii w Lublinie 

Jak co roku 6 grudnia do grzecznych dzieci przychodzi Św. Mikołaj! Dlatego nie był żadnym 

zaskoczeniem fakt, że wczoraj na naszym lubelskim oddziale pojawił się ten niesamowity 

czerwony Pan. Święty Mikołaj wraz ze śnieżynką przynieśli pacjentom ogrooomne prezenty. 

Dla każdego było coś innego. Sądząc po minach, wszyscy byli bardzo zadowoleni A my 

dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym Mikołaj mógł wręczyć prezenty 

wszystkim podopiecznym Fundacji Spełnionych Marzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy się 

włączyli w akcję „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”! 

- Mikołajki na oddziale w Kielcach 

Na kielecki oddział onkologii i hematologii zawitały wspaniałe pomocnice świętego 

Mikołaja, które dla każdego- małego i dużego pacjenta miały miły prezent! Radość dzieci 

była ogromna! Z wielką niecierpliwością był zrywany kolorowy papier, aby w końcu 

zobaczyć co znajduje się w środku. Bardzo mocno dziękujemy grupie studentek Filologii 

Polskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za zakupienie i pięknie 

zapakowanie prezentów mikołajkowych dla naszych podopiecznych. To piękny gest, a 

uśmiech dzieci- bezcenny! . 

– Mikołajki na oddziale w Olsztynie 

Pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii w Olsztynie odwiedził Święty Mikołaj ze 

swoimi pomocnikami! Wszystkie dzieci otrzymały ogromne prezenty, z których bardzo się 

ucieszyły. Ogromną radość i zaskoczenie małych pacjentów wzbudzili pomocnicy Świętego 

Mikołaja – Tygrysek oraz Hello Kitty, którzy wspaniale bawili się z dziećmi. Święty Mikołaj 

nie zapomniał również o personelu oddziału – zarówno panie pielęgniarki, jak i lekarze 

otrzymali wspaniały tort oraz miłe upominki. Na koniec dzieci wysłuchały pięknego wiersza, 

jaki powstał specjalnie dla nich oraz zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z naszymi gośćmi. 

Bardzo dziękujemy członkom Fundacji Dar Szpiku- Drużynie Szpikowej z Barcian za 

wspólne Mikołajki !!  

 

GWIAZDKA 2015 

- Gwiazdka w szpitalu na Trojdena 

Nowo upieczony Kawaler Orderu Uśmiechu - Szymon Majewski w roli Świętego Mikołaja 

wręczył wraz z załogą Fundacji świąteczne prezenty naszym podopiecznym! Oficjalne 

świętowanie zbliżającej się Gwiazdki odbyło się i na oddziale onkologii oraz hematologii 
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nowego szpitala. Prezenty jak prezenty, ale największą frajdę sprawiło wspólne ubieranie 

choinek i kolędowanie!!  

Tuż przed samą Gwiazdką chcieliśmy jeszcze raz wpaść do naszych pacjentów i obdarować 

ich pluszowymi upominkami! A jak wiadomo - mały czy duży- każdy lubi pluszowe misie! 

Dziękujemy bardzo Mikołajowi i Jego Śnieżynkom z Grupa Pracuj SA za wizytę oraz za 

wyczarowanie uśmiechu na buźkach naszych Dzieci! 

- Gwiazdka w IMiD  

Boże Narodzenie tuż, tuż, więc Fundacja Spełnionych Marzeń jak co roku rozpoczyna Wielki 

Maraton Gwiazdkowy we wszystkich swoich oddziałach onkologicznych. I jak co roku 

Święty Mikołaj z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z dziećmi, by je obdarować 

wymarzonymi prezentami i życzyć im dużo zdrowia. Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało 

jeszcze kilka dni. Dla Mikołaja to bardzo ciężki i pracowity czas, mimo to, zdążyliśmy już 

odwiedzić naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka. Tym razem, we wręczaniu 

prezentów pomagał nam Pan Dominik z Firmy Tech Data. Bardzo dziękujemy! To był 

naprawdę prezentowy zawrót głowy. 

W ramach obchodów Świąt Bożego Narodzenia na oddziale w IMiD na Muzycznej Scenie 

Fundacji pojawiła się Doda w towarzystwie Tomka Luberta, która wspólnie z naszymi 

pacjentami śpiewała kolędy i wprowadziła świąteczną atmosferę.  

- Gwiazdka na olsztyńskiej onkologii  

Na oddział Onkologii i Hematologii w Olsztynie zawitał Mikołaj z wyjątkowymi Gośćmi. 

Wspólnie kolędowaliśmy z zespołem Czerwony Tulipan! Miły i oczekiwany Gość- Iwona 

Pavlovic wraz z Mikołajem wręczała naszym Podopiecznym prezenty. Była to również okazja 

do nagrodzenia Pani Iwony naszym fundacyjnym rubinowym sercem.  

- Gwiazdka na kieleckiej onkologii 

21 grudnia na oddziale Onkologii i Hematologii spędziliśmy niesamowite, świąteczne 

popołudnie. W miłej rodzinnej atmosferze składaliśmy sobie najszczersze życzenia oraz 

śpiewaliśmy kolędy. Był również wspólny posiłek przygotowany przez wolontariuszy 

Fundacji. Nasi podopieczni wręczyli małym pacjentom świąteczne prezenty. Dziękujemy 

naszym gościom: ks. Piotrowi Magiera, Aleksandrze, Klaudii oraz Martynie za przepiękną 

oprawę muzyczną!  

Tuż przed oficjalnymi obchodami Gwiazdki nasze wolontariuszki kolejny raz zorganizowały 

dla dzieci profesjonalną, świąteczną sesję zdjęciową! Najpierw jednak odbyło się 

niezapomniane spotkanie z Mikołajem, który rozdawał upominki i bardzo chętnie pozował 

razem z dziećmi. Następnie wszyscy z wielką radością pozowaliśmy przed obiektywem 

aparatu niezastąpionej fotograf- Ilony Bonar. To była kolejna sesja zakończona wielkim 

sukcesem! Dodatkowo oddział odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Nazaretanek im. św. 

Jadwigi Królowej w Kielcach. Przygotowali dla dzieci wspaniały program, podczas którego 
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odbyło się wspólne śpiewanie kolęd a następnie malowanie pierniczków, które własnoręcznie 

zostały upieczone przez uczniów! Odbył się również konkurs z zagadkami dla dzieci. Na 

zakończenie naszych podopiecznych odwiedził Mikołaj, który dla każdego miał coś 

słodkiego. 

- Wigilia w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

We wtorek 22 grudnia 2015 roku na lubelskim oddziale zapanowała magiczna atmosfera. Był 

to, bowiem dzień niezwykły – Wigilia oddziałowa. Tego dnia o godz. 12.30 na oddziale w 

jednym miejscu zebrali się dzieci, rodzice, ksiądz, lekarze, pielęgniarki, nauczycielki, 

psycholodzy, wszyscy pracownicy oddziału, wolontariusze FSM oraz nasz gość specjalny – 

Pani Małgorzata Śliwińska, wraz z Córka i pracownicą Anna Czarnotą. Pani Małgorzata jak 

co roku miały dla naszych podopieczn

Oprócz prezentów był opłatek, było składanie życzeń, ucztowanie przy wspaniałych 

potrawach a także wspólne kolędowanie z Martyną Domańska oraz Katarzyną Niewęgłowską. 

Była naprawdę magicznie i mimo wszystko bardzo rodzinnie i ciepło. Dziękujemy raz jeszcze 

Pani Małgorzacie za ogromne serce i wspieranie nas już od 5 lat.  

 

INNE AKTYWNOŚCI 

 

- 21/22.01.2015 Dzień Babci i Dziadka w Kielcach 

21 i 22 stycznia to jedne z najbardziej wyjątkowych dni w ciągu całego roku. Najpierw 

obchodzimy Dzień Babci, a później Dzień Dziadka. Nie ma co ukrywać, że Dziadkowie są 

jednym z największych skarbów dla dzieci. Tak więc jest im za co dziękować, bo takiej troski 

i ciepła, jak od nich nie można dostać nigdzie. W związku z tym nasi podopieczni z kieleckiej 

onkologii postanowili podziękować swoim babciom i dziadkom za wszystko co od nich 

dostają. Nasze wolontariuszki przeprowadziły wyjątkowe warsztaty, podczas których 

wykonywały razem z dziećmi laurki i filcowe serduszka. Nasi podopieczni byli bardzo mocno 

zaangażowani w wykonywane prace, a po ich skupionych twarz widać było, że starają się 

zrobić to jak najlepiej potrafią :-). Dzieci wprost nie mogły się doczekać, aż będą mogły 

przekazać swoim ukochanym babciom i dziadkom rzeczy, które dla nich robiły.  

 

- 10.02.2015 Walentynkowe warsztaty w Kielcach 

10 lutego świetlica onkologii w Kielcach zamieniła się w prawdziwy artystyczny warsztat 

Dzieci wraz z wolontariuszkami postanowiły zabrać się za robienie ozdób na zbliżające się 

Walentynki. Do szczęścia i masy pomysłów wystarczyło niewiele - kilka słoików, kolorowe 

kuleczki, filc, wstążki, cekiny i kartki :-). Na pierwszy ogień poszły świeczniki. Dzieci z 

wielkim zaangażowaniem ozdabiały słoiki, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, dbając przy 

tym o każdy szczegół. Potem tylko włożenie małej świeczki, zapałki i voila! Walentynkowy 
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świecznik gotowy :-). Następnie z pomocą wolontariuszek nasi podopieczni wykonali filcowe 

serduszka, ozdabiając je również według własnych upodobań oraz łańcuchy z serc, które 

zszywało się ze sobą, dzięki czemu tworzyły piękną całość. Na twarzach naszych 

podopiecznych widać było wielką radość i zaangażowanie. Za każdym razem organizując 

takie warsztaty, upewniamy się w tym, że dzieci je naprawdę uwielbiają i czekają na nie z 

niecierpliwością. 

- 01.03.2015 Zakup endoskopu dla IMiD 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Spełnionych Marzeń przekazała Klinice Chirurgii 

Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka rewelacyjne urządzenie o nazwie endoskop. Zakup 

tego sprzętu umożliwia wykonanie nieinwazyjną techniką zabiegów związanych z usuwaniem 

przerzutów do płuc. Zabieg wykonany tym cudownym urządzeniem skraca okres 

pooperacyjny i umożliwia szybsze włączenie leczenia przeciwnowotworowego - istotnego dla 

życia pacjenta. Urządzenie zakupione zostało przy wsparciu Fundacji PGE.  

Klinika Chirurgii Onkologicznej dzieci i młodzieży jest ośrodkiem koordynującym leczenie 

kompleksowe nowotworów kości u dzieci i młodzieży na terenie Polski . Leczone są tutaj 

dzieci i młodzież z całego kraju. Od lat 80 ubiegłego stulecia wykonywane są zabiegi 

oszczędzające kończynę z zastosowaniem endoprotez onkologicznych. Umożliwia to 

zachowanie kończyny i jej funkcji , a dla pacjenta powrót po tak ciężkiej chorobie do 

normalnego życia. Rocznie w Klinice wykonywanych jest około 50 zabiegów klinowej 

resekcji zmian przerzutowych, lobectomii oraz pulmonektomii. 

- 10.03.2015  Beauty Day na Kasprzaka 

Wczoraj oddział na Kasprzaka ogarnął szał piękności. To Fundacja Spełnionych Marzeń tak 

świętowała Dzień Kobiet. Nasze podopieczne, a także wszystkie kobietki na oddziale mogły 

wzmocnić swoją urodę dzięki zaprzyjaźnionym z Fundacją wizażystek i fryzjerek. Serdecznie 

dziękujemy Paniom ze Studia Urody Stella oraz Studia Wizażu Beaty Małachowskiej Beauty 

Art.! Działo się - zobaczcie sami !!! 

- 17.03.2015 Warsztaty kulinarne w Kielcach 

Oddział w Kielcach ogarnęły smakołyki! Nasze wolontariuszki zorganizowały kulinarne 

warsztaty dla naszych kieleckich podopiecznych, podczas których wspólnie przyrządzali 

kanapki! Zajęcia baaardzo spodobały się Naszym podopiecznym i w ciągu kilku chwil 

powstały kolorowe, wiosenne i co najważniejsze – przepyszne kanapeczki, którymi wszyscy 

zajadaliśmy się do woli! 

- 27.03.2015  Kulinarne spotkanie na Kasprzaka 

Wczoraj mogliśmy zasmakować specjałów przygotowanych przez Przyjaciela Fundacji - 

Pascala Brodnickiego ! Dawno nie było takich tłumów pacjentów na Naszym wydarzeniu. 

Był to wyjątkowo słodki i aromatyczny wieczór !! Bardzo dziękujemy Pascalowi oraz Jego 

asystentowi Pawłowi !! Czekamy na następne - tak smakowite spotkanie 
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- 21.04.2015 Zajęcia relaksacyjne dla rodziców z Olsztyna 

Rodzice naszych Pacjentów - nasi cisi bohaterowie, którzy wytrwale i cierpliwie walczą o 

dobro swoich Dzieci. Przyszła pora by ich za to nagrodzić. Na ten pomysł wpadły 

wolontariuszki z olsztyńskiej filii Fundacji Spełnionych Marzeń, które przygotowały dla 

rodziców specjalne zajęcia relaksacyjne. Ich celem była uzyskanie stanu odprężenia  

i wewnętrznego spokoju, które z pewnością przyda im się podczas pobytu na Oddziale. 

- 20.05.2015 Zespół Happysad w Lublinie 

W ostatni czwartek nasz lubelski oddział odwiedził zaprzyjaźniony zespół happysad. Mimo 

trwającej na oddziale izolacji, chłopaki z zespołu, jak zawsze nie zawiedli naszych 

podopiecznych. Co prawda nie mogli wejść na oddział, ale w zamian za to zostawili kilka 

koszulek oraz udzielili wywiadu do Radia ON. Mega dawka pozytywnej energii została, a my 

mamy nadzieję, że następnym razem posłuchamy chłopków na żywo. 

- 26.05.2015 Dzień Mamy w Regionalnych oddziałach FSM 

W związku z dzisiejszymi obchodami tego ważnego święta, kielecki zespół przygotował dla 

Mam bardzo miłą niespodziankę! Na nasze zaproszenie oddział onkologiczny odwiedziły 

panie z salonu kosmetycznego Bella Ragazza. Wykonały Mamom wspaniałe makijaże i 

udzieliły bardzo wielu cennych rad. W tym samym czasie nasi podopieczni wykonywali 

kolorowe laurki, które później wręczyli swoim ukochanym Mamom. Podopieczni z 

Litewskiej zadbali o to aby każda mamy dostała własnoręcznie przygotowaną laurkę, a nasi 

wolontariusze trzymali pieczę nad wyobraźnią małych pacjentów. 

Na oddziale w Olsztynie otwarto tymczasowe studio fryzur i makijażu. Uczennice szkoły 

fryzjerskiej Technikum TEB Edukacja oraz studentki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. 

J.Rusieckiego zadbały o to, by każda Mama w tym dniu poczuła się wyjątkowa i jeszcze 

piękniejsza. Podczas gdy Mamy poddawały się miłym zabiegom, ich pociechy udały się na 

spotkanie z Rycerzem, który zdradził im kilka tajników z życia prawdziwego wojownika. 

Najodważniejsi stanęli nawet w szranki z bohaterem i dowiedli, że dorównują mu męstwem.  

- 29.05.2015 Korona Kielce na oddziale 

Niedawno kielecki oddział onkologiczny opanował prawdziwy piłkarski szał! To wszystko za 

sprawą odwiedzin piłkarzy z klubu Korona Kielce. Panowie przygotowali dla każdego 

naszego podopiecznego klubowe szaliki i plakaty z autografami. Było pełno rozmów, 

wsparcia, ciepłych słów, zdjęć oraz. wspólnego grania - oczywiście w piłkarzyki! 

- 11.06.2015 Ameryka Łacińska na oddziale na Litewskiej 

Nasi podopieczni odbyli egzotyczną podróż do Ameryki Łacińskiej, a to za sprawą odwiedzin 

studentek z Uniwersytetu Warszawskiego ! Mali pacjenci mieli okazję poznać obyczaje oraz 

ciekawostki z m.in. Brazylii, Argentyny czy Kuby !! Dziękujemy za niesamowitą podróż! 

- 25.06.2015  Dzień Taty w Regionalnych oddziałach FSM 
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Podopieczni z Kielc jak zawsze dali z siebie wszystko i włożyli całe serce w wykonywane 

przez siebie prace. Dzieci stworzyły wspaniałe, zasłużone ordery oraz dyplomy dla swoich 

tatusiów, którzy nie kryli wzruszenia z otrzymanych dzieł przez swoje pociechy. Nasi 

podopieczni z Litewskiej postawili na laurki w kształcie garniturków, a dzieci z Olsztyna 

przygotowały małe upominki dla swoich tatusiów. Na zajęciach plastycznych, pod okiem 

wolontariuszek, dzieci najpierw zgłębiły tajniki origami – tradycyjnej japońskiej sztuki 

składania papieru, żeby później spróbować sił w tym, tylko z pozoru łatwym, zadaniu. 

Efektem pracy małych pacjentów były laurki w kształcie koszul, których dopełnienie 

stanowiły kolorowe krawaty. 

- 01.07.2015 Miss Warmii i Mazur na oddziale w Olsztynie 

W ramach III Biegu na rzecz dzieci chorych na nowotwory małych pacjentów odwiedziła 

Miss Warmii i Mazur - Katarzyna Gajewska wraz z synem organizatora biegu ! Oczywiście 

każdy otrzymał prezent, a czy było wesoło?  

- lipiec 2015 Remont oddziału w IMiD 

Dzięki inicjatywie Fundacji Spełnionych Marzeń i pomocy firmy RD-Bud udało nam się 

odnowić, a też troszkę rozbawić ściany na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i 

Dziecka. Korzystając z okresu wakacyjnego odświeżyliśmy cały oddział!  

- 17.07.2015 Odwiedziny Kubusia Puchatka w Kielcach 

Niedawno naszych podopiecznych z kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń 

odwiedził niezwykły gość ze Stumilowego Lasu!:) Był to we własnej osobie… Kubuś 

Puchatek! Postanowił spędzić z nami wspaniały dzień, opowiadając o sobie i swoich 

przyjaciołach. Czujne oko dzieci wychwyciło jedną ważną rzecz.. Puchatek zapomniał zabrać 

ze sobą słoika z miodkiem! Potem odbyła się radosna sesja zdjęciowa, ponieważ dzieci nie 

mogły sobie odmówić przyjemności zrobienia pamiątkowej fotografii ze swoim ulubieńcem. 

- 19.07.2015 Ewelina Lisowska w Olsztynie 

W niedzielę, podopiecznych oddziału onkologii i hematologii w Olsztynie odwiedził 

niezwykły i uwielbiany przez wszystkich gość – Ewelina Lisowska! Dzieci były zachwycone 

wizytą piosenkarki – bardzo chętnie bawiły się z nią oraz rozmawiały. Oczywiście nie mogło 

obyć się bez autografów i wspólnych zdjęć z gwiazdą. Obecność Eweliny wywołała na 

twarzach dzieci szerokie uśmiechy, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni! Dziękujemy 

również Panu Mariuszowi Korpolińskiemu, dzięki któremu możliwa była organizacja tego 

spotkania! 

- 29.07.2015 Animacje na kieleckiej onkologii 

Wczoraj naszych małych kieleckich podopiecznych odwiedziło dwóch uroczych i zabawnych 

klaunów – Pepi i Buko. Były wspólne zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe w rytm 

muzyki a także balony, które przyjmowały kształt różnych, ciekawych zwierzątek. Dzieci i 

rodzice brali udział także w wielu magicznych sztuczkach. Dzień był niezwykle radosny, a 
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nieschodzące uśmiechy z twarzy naszych podopiecznych i ich rodziców mówiły same za 

siebie. Serdecznie dziękujemy animatorom z grupy „Prywatka dla małolatka”  

- 3.08.2015 Bajkowe postaci w  Lublinie 

Na lubelskim oddziale pojawili się niecodzienni goście – była to Pocahontas i Gucio. To 

niecodzienne spotkanie się dwóch jakże różnych postaci bajkowych wywołało wiele radości 

wśród naszych podopiecznych. Zarówno Pocahontas jak i Gucio zostali miło przyjęci przez 

małych pacjentów, czego dowodem są uśmiechnięte buzie. Wszyscy chętnie pozowali do 

zdjęć, a nawet opowiadali dowcipy. 

- sierpień 2015 Wyposażenie pokoju socjalnego w Kielcach 

Fundacja zakupiła wyposażenie do pokoju kuchenno-socjalnego dla rodziców naszych 

małych podopiecznych. Wśród sprzętów znalazły się m.in. lodówka, kuchenka elektryczna 

oraz niezbędne do codziennej obecności rodziców przyrządy kuchenne.  

- 5.08.2015 Muffinkowe warsztaty w Kielcach 

Ostatnio nasi mali pacjenci z kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń wzięli udział 

w słodkich warsztatach polegających na ozdabianiu czekoladowych muffinek, wcześniej 

przygotowanych przez naszą wolontariuszkę. Nasi podopieczni mieli do wykorzystania 

cukrowe dekoracje w różnych kształtach oraz żelowe pisaki.  

- sierpień 2015 13 urodziny Fundacji Spełnionych Marzeń 

Z okazji 13 urodzin, a właściwie rocznicy powstania Fundacji postanowiliśmy świętować 

wraz z naszymi podopiecznymi na pięciu oddziałach onkologicznych w Polsce. Na każdym z 

oddziałów pojawił się tort i oczywiście upominki dla małych pacjentów! Na oddziale w 

Lublinie nasi podopieczni musieli sobie poradzić ze słodką niespodzianką – piniatą! Była to 

okazja do spotkania, chwili refleksji i oczywiście wspominania 13 lat działań Fundacji 

- 08.09.2015 Dzień Marzyciela w Kielcach 

Z okazji Dnia Marzyciela, nasze kieleckie wolontariuszki postanowiły w odpowiedni sposób 

uczcić to święto! Każdy z naszych małych pacjentów dostał kartkę, na której musiał 

narysować swoje największe marzenie. Następnie marzenia były wkładane do koperty, 

zaklejane i wrzucane do magicznej skrzynki. Ponadto, razem z dziećmi i ich rodzicami nasze 

dziewczyny ozdobiły tablicę znajdującą się na świetlicy w przeróżne, napisane na chmurkach 

marzenia. Teraz pozostało nam bardzo mocno wierzyć w magię tego święta i w to, że spełni 

się wszystko o czym marzymy! 

- 16.09.2015 Wyjątkowa wizyta na Litewskiej 

Wczoraj na oddziale na Litewskiej pojawił się niespodziewany Gość! R2-D2 wraz z Star 

Wars Artistic Team postanowili odwiedzić naszych małych pacjentów i przekazać im trochę 

międzygalaktycznej mocy! Rodzice oraz nasi podopieczni mogli też próbować sił swojego 
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umysłu w zaskakującym pojedynku! Każdy otrzymał też zestaw upominków z Gwiezdnych 

Wojen! Zobaczcie jak na tego Gościa zareagowały dzieci! Star Wars Artistic Team bardzo 

dziękujemy za odwiedziny i przekazanie naszym małym wojownikom dodatkowej mocy do 

walki! Niech MOC będzie z Wami! 

- 23.09.2015 Dzień Wizażu na oddziale w IMiD 

Wczorajsze odwiedziny u naszych podopiecznych z Kasprzaka minęły pod hasłem "beauty"! 

Tym razem postanowiliśmy zadbać o piękniejszą płeć! Dzięki pomocy Wiktorii Słodownik 

udało nam się w profesjonalny sposób zająć się naszymi Paniami! Mamy chyba trochę 

pozazdrościły i też chętnie zgodziły się na podkreślenie swojej urody! Było wesoło, 

radośnie… i kolorowo! Jeszcze raz dziękujemy Pani Wiktorii za ten piękny dzień! 

- 30.09.2015 Dzień Chłopaka w Lublinie, Olsztynie i w Warszawie 

Wczorajszy dzień na naszych regionalnych oddziałach upłynął na świętowaniu Dnia 

Chłopaka! Naszym podopiecznym w Lublinie upominki wręczał Batman, który przekazał też 

trochę supermocy małym wojownikom! Oczywiście naszych dzielnych chłopaków na 

oddziałach w Olsztynie oraz na Litewskiej też odwiedziliśmy, a ich uśmiech mówią same za 

siebie – były oczywiście małe upominki i męskie życzenia!  

- 30.09.2015 Dzień chłopaka ze Scooby Doo w Kielcach 

Dzisiaj naszych małych podopiecznych na oddziale w Kielcach odwiedził Scooby- Doo, który 

postanowił zrobić wszystkim niespodziankę z okazji Dnia Chłopaka. Radość dzieci z jego 

odwiedzin była ogromna! Nikt nie mógł początkowo uwierzyć w to co widzi. Nasz uroczy 

gość rozdał wszystkim słodkie upominki, a następnie uczestniczył w warsztatach podczas 

których dzieci – w szczególności chłopcy ozdabiali krawaty.  

- 07.10.2015 Akcja „Prezent za uśmiech” na oddziale w Lublinie 

Każdy dzień jest dobry, by zdobyć te najpiękniejsze i uśmiechy świata! Wczoraj na oddziale 

w Lublinie zorganizowaliśmy w akcję „Prezent za uśmiech”! Jak sama nazwa mówi, każdy 

pacjent mały i duży, otrzymał tego dnia prezent tak naprawdę bez okazji, ale w nagrodę za 

promienny uśmiech! Cieszymy się, że kolejny raz udało nam się przywołać uśmiech naszych 

dzielnych wojowników 

- 08.10.2015 Anita Włodarczyk na oddziale w IMiD 

Anita Włodarczyk, mistrzyni świata w rzucie młotem, ale nie tylko, bo przede wszystkim to 

wspaniały człowiek o ogromnie dobrym sercu, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy. 

Wczoraj swoje zwycięstwo świętowała razem z podopiecznymi na oddziale onkologii na 

Kasprzaka. Oprócz pysznego, czekoladowego tortu przyniosła ze sobą swój złoty medal, 

który z ogromnym zainteresowaniem wszyscy podziwiali. 

- 20.10.2015 5 lat Fundacji Spełnionych Marzeń w Olsztynie 
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W Olsztynie wielki Jubileusz - 5 lat działań Fundacji na oddziale Onkologii i Hematologii 

Szpitala w Olsztynie! Razem z nami i naszymi podopiecznymi świętowali: Dyrekcja Szpitala, 

Pani Ordynator oddziału, przedstawiciele firmy Towarzystwo Inter Polska oraz wspaniała 

Olsztynianka pani Iwona Pavlović i zaproszeni goście. Po krótkim przedstawieniu działań 

olsztyńskiego oddziału Fundacji przez Kierownika Teresę Czarnecką nastąpiło przekazanie 

sprzętu ufundowanego przez TU Inter Polska! Oczywiście, jak przystało na Jubileusz, był 

wspaniały tort ufundowany przez cukiernię Śnieżka, a mali pacjenci otrzymali pamiątkowe 

koszulki z logo Fundacji! Uroczystość uświetnił też występ taneczno-muzyczny 

przygotowany przez dwie młode, ale niezwykle utalentowane dziewczyny, czyli Hanię i Olę!  

- 02.11.2015 Halloween na oddziale w Olsztynie 

Wielka zabawa odbyła się z okazji Halloween na oddziale w Olsztynie! Małych pacjentów 

odwiedził niespodziewany gość – duch, który zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania. 

Dzieci były zaskoczone wyglądem oddziałowej świetlicy, którą z okazji tak „mrocznego” 

święta opanowały pajęczyny, nietoperze, pająki oraz dziwne zjawy. Na stole znalazły się 

pyszne warzywno-owocowe dynie, duszki oraz gałki oczne. Nasi podopieczni wspólnie 

przygotowali piękne lampiony z dyni, które świetnie wpasowują się w halloweenowy wystrój 

sali. 

- 02.11.2015 Halloween w Kielcach 

Obchody Halloween nie ominęły również kieleckiej onkologii! Nasze wolontariuszki 

przygotowały dla dzieci prawdziwie upiorrrną sesję zdjęciową! Było profesjonalne tło 

ozdobione dyniami, pająkami i nietoperzami, a także różne maski i akcesoria niezbędne do 

tego, aby porządnie kogoś przestraszyć! Do wspólnej zabawy dołączyły mamy naszych 

dzieciaków! Bardzo dziękujemy Pani fotograf- Ilonie Bonar za wspaniałe zdjęcia i sprawienie 

że była to naprawdę profesjonalna sesja połączoną ze świetną zabawą.  

- 03.11.2015 Hallooween na oddziale w Lublinie 

Halloweenowych zabaw ciąg dalszy. Tym razem na oddziale onkologii w Lublinie. Dzięki 

wspaniałej grupie animatorów Party Chart Event uśmiechy z twarzy naszych małych 

pacjentów nie schodziły. Każdy przygotował swój halloweenowy lampion i wszyscy włączyli 

się do ozdabiania ogromnej dyni. Zabawy i uśmiechu było co niemiara!  

- 05.11.2015 Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych w Kielcach i Warszawie 

Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych nie ominął również naszych małych i dużych 

podopiecznych na kieleckim oddziale onkologicznym! Świętowaliśmy go wspólnie z 

Czerwonym Kapturkiem, Wilkiem i Królewną Śnieżką. Było wspólne czytanie bajek oraz 

konkurs wiedzy o najpiękniejszych dziecięcych bajkach, które doskonale zna każdy z nas.  

Nasi podopieczni z Litewskiej także świętowali w szczególny sposób - użyczając swoich 

twarzyczek! Dziękujemy Wiktorii za te dzieła sztuki na twarzach naszych małych pacjentów, 

a właściwie bohaterów bajek! Spiderman, Minionek i Kotek to tylko niektóre z nich! Na 

oddziale odbyła się też bajkoterapia z Szymonem Majewskim!  
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- 12.11.2015 Miss Earth Poland w IMiD 

Ostatnio naszych podopiecznych z oddziału na Kasprzaka odwiedziła Miss Earth Poland 

Magdalena Ho! Błyszcząca korona wędrowała po oddziale, wywołując uśmiech na twarzy 

każdego kto ją przymierzył. Odwiedziny Miss wywołały ogromne poruszenie i to nie tylko u 

naszych podopiecznych! Magdaleno dziękujemy za te odwiedziny i uśmiechy na twarzach 

małych pacjentów! 

- 14.11.2015 Zespół Happysad na oddziale w Lublinie 

W ostatnią sobotę na lubelskim oddziale pojawili się wspaniali artyści, a mianowicie zespół 

happysad. Chłopaki jak zawsze przy okazji koncertu w Lublinie, pamiętają  

o naszych podopiecznych. Mimo iż zapomnieli gitary, było bardzo wesoło i muzycznie. 

Hitem okazało się granie zespołu Happysad na organkach dla dzieci. Oprócz tego były 

oczywiście zdjęcia i autografy. Niespodzianka okazał się talent plastyczny wokalisty Kuby! 

Cała wizyta wniosła wiele radości i życia na oddział! 

- 15.11.2015 Miss Earth Poland na Litewskiej 

Nasi Podopieczni mieli możliwość stać się choć na chwilę księżniczkami i książętami. A to 

wszystko za sprawą Pani Magdaleny Ho, Miss Earth Poland, która odwiedziła nas wraz ze 

swoją ogromną, wyłożoną cyrkoniami, błyszczącą koroną. Każdy miał możliwość 

przymierzenia jej. Śmiechom nie było końca- szczególnie gdy okazało się, że dla niektórych 

korona jest za duża! Ale i tak wszyscy chętnie pozowali do wspólnych fotek! 

- 20.11.2015 – I Komunia święta na oddziale w IMiD 

Mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w Komunii Świętej naszego podopiecznego 

Oskara Kupiec na oddziale w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie! Było to niezwykle 

wzruszające wydarzenie! Na chwilę przenieśliśmy się poza szpitalny oddział by świętować z 

Oskarem jego dzień! Z ogromną satysfakcją włączyliśmy się w organizację tego wydarzenia i 

z miłą chęcią spełniliśmy jedno z marzeń naszego podopiecznego! 

- 25.11.2015 Dzień Pluszowego Misia w oddziałach Fundacji 

To wyjątkowe święto postanowiliśmy obchodzić hucznie na wszystkich naszych dziecięcych 

oddziałach w Polsce. Nasi podopieczni z oddziału na Litewskiej w towarzystwie Kubusia 

Puchatka wysłuchali bajki o ....Kubusiu Puchatku! Natchnęło ich to artystycznie i sami 

stworzyli wyjątkowe misie! Każdy był inny i każdy był szczególny! Obchody tego 

fantastycznego dnia nie ominęły również naszych małych przyjaciół z kieleckiego oddziału 

onkologii i hematologii! Nasze wolontariuszki rozdały wszystkim dzieciom- zarówno małym 

jak i dużym urocze misie z małym słodkim dodatkiem! Pacjenci Oddziału Hematologii i 

Onkologii w Olsztynie własnoręcznie przygotowali rękawiczkowe maskotki. Wszystkie 

pluszaki są wyjątkowe, kolorowe i niepowtarzalne! 
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- 03.12.2015 Międzygalaktyczna wizyta w Instytucie Matki i Dziecka  

Lord Vader wraz ze Szturmowcami, Obi-Wan Kenobi oraz Rebeliantem w towarzystwie R2-

D2 wylądowali z wizytą u naszych podopiecznych na Kasprzaka! Trudno opisać reakcje 

pacjentów na widok takiej ekipy! Goście przekazali naszym małym bohaterom mocy do walki 

i ogrom pozytywnej energii i uśmiechu!! Bardzo dziękujemy ekipie Star Wars Artistic Team 

za genialne odwiedziny oraz firmie Ameet za przekazanie gwiezdnych upominków! 

- 16.12.2015 Niespodzianka dla mam pacjentów z Kielc! 

Kielecki oddział onkologii i hematologii zamienił się w prawdziwy salon fryzjerski! 

Wszystko to za sprawą naszej psycholog - pani Ani, która zaprosiła do nas uczennice z 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach. Dziewczyny 

wykonywały naszym wspaniałym mamom piękne fryzury, które z powodzeniem mogą 

odtworzyć na zbliżające się świąteczne spotkania z rodziną. To była wspaniała chwila 

odpoczynku i relaksu dla mam, a zadowolenie na ich twarzach mówi samo za siebie! 

Dziękujemy!!! 

 

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe: 

 

- 21.12.2015 Pokaz Mody „Piękne nad życie” 

W ramach inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Odczaruj raka” Fundacja 

Spełnionych Marzeń już po raz kolejny zorganizowała Pokaz Mody "Piękne nad życie", który 

odbył się 21 lutego 2015 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W Pokazie udział wzięły 

pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dla 

których była to nie tylko wspaniała przygoda ale przede wszystkim chęć wsparcia 

rówieśników zmagających się z chorobą nowotworową. A były to: Ania Micek, Ola 

Kluszewska, Ania Żuk, Monika Murdzek, Sandra Nguyen, Dominika Lipińska, Asia 

Czyżykowska, Ola Kempny, Ewa Styś oraz Ola Jęch. Podczas Pokazu zobaczyliśmy nasze 

piękne modelki w dwóch odsłonach. W pierwszym wyjściu dziewczyny zaprezentowały się w 

kolekcji Łukasza Jemioła natomiast w wyjściu drugim na wybiegu pojawiły się w swoich 

autorskich kreacjach, zaprojektowanych i uszytych specjalnie na tę okazję. Modelkom 

towarzyszyli profesjonalni modele oraz znani aktorzy i muzycy: Conrado Moreno, Tomasz 

Ciachorowski, Mikołaj Roznerski, Wojciech Sikora, Michał Lewandowski, Michał Baryza, 

Paweł Stasiak, Radomir Witt oraz Sebastian Piekarek. Muzycznie wydarzenie uświetnił 

występ Wojciecha Ezatta – finalisty „X Factor” - którego mogliśmy podziwiać również w roli 

modela. Koordynacją i reżyserią Pokazu Mody zajęły się Kasia Stefaniuk oraz Ewa Otceten . 

Galę poprowadziła niezastąpiona, wieloletnia przyjaciółka Fundacji, znakomita dziennikarka 

– Magdalena Kasperowicz. Pokazowi Mody towarzyszyła aukcja charytatywna, którą 

poprowadził Szymon Kusarek – znany aktor, wokalista oraz fenomenalny konferansjer. 
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Dochód z aukcji oraz loterii fantowej zostanie przeznaczony na kampanię społeczną 

„Odczaruj raka". 

- 14.06.2015 Szpiknikowa Harley’ada Marzeń  

Za nami VII edycja Szpiknikowej Harley'ady Marzeń !!! Pogoda była z nami i było z nami 

również 95 Harley'owców na swoich ryczących maszynach!! Fundacja po raz kolejny we 

współpracy z Klubem Motocyklowym Warsaw Chapter Poland H.O.G. zorganizowała to 

niesamowite wydarzenie, które już na stałe zapisało się w kalendarz imprez Stolicy. 

Tegoroczna edycja to także Dzień Dawcy Szpiku organizowany wraz z Fundacją DKMS 

Polska i razem udało nam się zarejestrować 75 potencjalnych dawców. Byli z nami 

podopieczni z pięciu oddziałów w Polsce. Imprezę poprowadzili: Magda Kasperowicz oraz 

Mateusz Damięcki, ale tego dnia byli z nami także Joanna Racewicz, Andżelika Piechowiak, 

Tomek Ciachorowski oraz Michał Lewandowski. Na scenie zagrali dla nas Paulla oraz Filip 

Mettler. Harley'ada była również okazją do podziękowania tym, którzy oddali swoje serce dla 

naszych podopiecznych !! Mieliśmy przyjemność wręczyć naszą nagrodę "Rubinowe Serca" 

Pani Anecie Kołaszewskiej - przedstawicielowi firmy endo.pl, Pani Lindzie Sztyller - 

Prezesowi Fundacji Duval, Samorządowi Studentów SGH oraz Panu Pułkownikowi 

Robertowi Edelwajnowi - przedstawicielowi Związek Strzelecki "Strzelec".  

Celem �Szpiknikowej Harleyady Marzeń� było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 

problemy wielu tysięcy dzieci z chorobami nowotworowymi, a także uwrażliwienie na ich 

cierpienie i heroiczną walkę w pokonywaniu wyczerpującej terapii. Ważnym celem imprezy 

było również stworzenie aktywnego lobbingu na rzecz pomocy dzieciom chorym oraz 

przełamanie stereotypów i podniesienie świadomości społecznej w temacie dziecięcych 

chorób nowotworowych.  

- 28.06.2015 Warsaw Fashion Street z udziałem naszych podopiecznych 

Co to był za pokaz !! Dwunastu naszych małych podopiecznych z całej Polski na wybiegu 

Warsaw Fashion Street !! Dzięki zaproszeniu organizatorów mogliśmy uczestniczyć w 

największym modowym wydarzeniu w Polsce. Nasi pacjenci prezentowali na wybiegu 

kreacje marki endo.pl, a towarzyszące im gwiazdy koszulki akcji „Razem możemy więcej”. 

Naszym małym Gwiazdom towarzyszyły te trochę większe i największe, a wśród nich: 

Magdalena Różczka, Andżelika Piechowiak, Agnieszka Włodarczyk, Estera Lussato, 

Katarzyna Cichopek, Conrado Moreno, Maja Bohosiewicz, Szymon Majewski, Katarzyna 

Zawadzka, Sonia Bohosiewicz, Karolina Szostak oraz Edyta Olszówka !! 

- 14.12.2015 Pokaz Mody „Odczaruj Raka” w Pałacu Kultury i Nauki  

Fundacja Spełnionych Marzeń po raz kolejny zorganizowała pokaz mody z udziałem 

pacjentów onkologicznych. W pokazie pod nazwą „Odczaruj Raka” brali udział Mali Pacjenci 

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka oraz Oddziału Onkologicznego 

Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Na wybiegu 
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pojawiły się również dorosłe pacjentki – podopieczne Fundacji „OnkoCafe Razem lepiej”. 

Wydarzenie odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Małych Pacjentów reprezentowali: Julka Rutkowska, Julka Tokarska, Inez Różycka, Maciej 

Wojciechowski, Kamil Gągola, Dominika Dobrzeniecka, Paulina Trzajna, Emilka 

Pawłowska, Maja Kopaniewska i Karolinka Lewandowska. Natomiast wśród podopiecznych 

Fundacji OnkoCafe mogliśmy zobaczyć: Jola Kuźma, Ula Różycka, Joanna Karolak, Ula 

Staszewska, Magda Moszczyńska, Danka Rybczyńska, Jasua Witan, Ania Teodorowicz, 

Marzena Duczmal oraz Małgosia Szałkowska. 

Naszym modelkom i modelom towarzyszyła przystojna ekipa modeli reprezentowanych 

przez: Mateusza Damięckiego, Grzegorza Dauszkiewicza, Condrado Moreno, Macieja 

Zakościelna, Tomasza Ciachorowskiego, Michała Lewandowskiego, Wojtka Ezzata, Pawła 

Stasiaka oraz Szymona Majewskiego. 

Muzycznie wydarzenie uświetnił występ Wojciecha Ezatta – finalisty „X Factor” - którego 

mogliśmy podziwiać również w roli modela oraz Anety Figiel, którą można podziwiać w 

programie „Jaka to melodia?” Wieczór brawurowo poprowadziły Joanna Racewicz oraz 

Magdalena Kasperowicz. Pokaz mody był również okazją do wręczenia fundacyjnych nagród, 

czyli medali i statuetek Aladyna. Tegorocznymi Laureatami statuetek zostali: Magdalena 

Różczka oraz Monika Lichota. Medale otrzymali Katarzyna Cichopek, Targi Złoto, Srebro, 

Czas oraz Firma Polonus SA. Niewątpliwą atrakcją wieczoru było wręczenie Orderu 

Uśmiechu Szymonowi Majewskiemu. Ceremonie poprowadziła Kapituła Orderu Uśmiechu, 

w której składzie znaleźli się również nasi podopieczni. 

 

 

 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej 

– Turnusy Rehabilitacyjne i Terapeutyczna Zumba: 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce 

ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych 

onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym 

miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w 

turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych. 
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Program ćwiczeń dedykowany jest osobom po zakończonym leczeniu onkologicznym, które 

są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała, 

zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji 

kończyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy każdorazowo 

dopasowane są do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie 

2 - tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej. 

Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym 

przygotowaniu do zawodu. 

W 2015 roku Fundacja zorganizowała 9 turnusów rehabilitacyjnych, w których udział wzięło 

około 100 naszych podopiecznych.  

Terminy turnusów w 2015 roku: 

- 19.01. – 30.01. 

- 16.03. – 27.03. 

- 13.04. – 24.04. 

- 11.05. – 22.05. 

- 15.06. – 26.06 

- 31.08. – 11.09 

- 05.10. – 16.10. 

- 19.10 – 30.10. 

- 03.11 – 13.11. 

 

 

 

Terapeutyczna Zumba dla Pań  

po przebytych chorobach nowotworowych 

Dzięki współpracy nawiązanej z fundacją „OnkoCafe - Razem Lepiej” w Centrum 

Rehabilitacji Społecznej odbywały się zajęcie z zumby, prowadzone przez wyspecjalizowaną 

instruktorkę - Amazonkę. Podczas tych spotkań grupa Pań mogła bezpłatnie uczestniczyć w 

zajęciach terapeutycznych.  
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Wycieczki rodzinne: 

- 25.04.2015  Nasi podopieczni w Teatrze Kamienica 

W sobotę mieliśmy ogromną przyjemność zaprosić Naszych podopiecznych do Teatru 

Kamienica. To tam właśnie oglądaliśmy spektakl pt. "Stoliczku nakryj się" przygotowany 

przez studentów Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 

w Łodzi. Partnerem tego wydarzenia była Kancelaria Prawna Clliford Chance. Było to 

ogromne przeżycie dla Wszystkich - małych i dużych widzów. 

- 02.05.2015  Mali pacjenci na Światowym Dniu Star Wars 

W sobotę przenieśliśmy się w podróż międzygalaktyczną na spotkanie Naszych 

podopiecznych z bohaterami "Gwiezdnych Wojen" ! Świetnie bawili się i mali i duzi fani !!! 

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Zadrożnemu oraz Star Wars Artistic Team. Moc była z 

Nami !! 

- 05.07.2015  Nasi podopieczni na LOTTO Lubelskie CUP 

Prawdziwe święto piłkarskie w Lublinie ! Cztery czołowe drużyny: Lechia Gdańsk, AS 

MONACO, Szachtar Donieck oraz Hannover 96 rozegrały emocjonujące mecze ! Nie mogło 

tam zabraknąć Fundacji Spełnionych Marzeń oraz Pocancerowani, którzy wraz ze swoimi 

podopiecznymi z Instytut Matki i Dziecka mogła zasiąść na trybunach Areny Lublin! 

Dziękujemy PSP Polish Sport Promotion oraz Panu Tomaszowi Rachwałowi za możliwość 

kibicowania podczas tej niesamowitej imprezy ! 

- 29.07.2015  Nasi podopieczni na SuperMeczu w Gdańsku 

Wczoraj nasi podopieczni mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu sportowym - 

SuperMECZu między Juventus F.C. i Lechia Gdańsk ! Po drodze do Gdańska odwiedziliśmy 

też Malbork, robiąc sobie obowiązkowo fotkę na tle Zamku Krzyżackiego! Piłkarze postarali 

się o bramki, a my mogliśmy zobaczyć w akcji największe gwiazdy europejskiego futbolu! 

Bardzo dziękujemy PSP Polish Sport Promotion za możliwość udziału w tym widowisku 

sportowym! 

- 09-11.08.2015 Spływ Kajakowy Pilicą  

W dniach 9-11 sierpnia nasi podopieczni z Instytutu Matki i Dziecka mieli okazję 

uczestniczyć w spływie kajakowym rzeką Pilicą. Organizatorem tego wypadu była Fundacja 

Spełnionych Marzeń. Dla naszych pacjentów była to znakomita okazja do integracji, 

rehabilitacji i rozmów. "Podróż łabędziami", spływ kajakowy, mecz siatkówki to tylko 

niektóre z atrakcji, ktore na nich czekały! Pogoda dopisała, podobnie jak humory!  

- 06.12.2015  Mikołajkowa wycieczka-niespodzianka 

Nasza Fundacja opiekuje się dziećmi nie tylko tymi przebywającymi na oddziałach, ale także 

tymi, którzy już zakończyli swoje leczenie. I to właśnie na nich czekała mikołajkowa 
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wycieczka niespodzianka! Co tam się nie działo…Rozpoczęliśmy od „Kolejowego ABC” w 

Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie nasi Podopieczni mogli dowiedzieć się co zrobić w 

chwili, gdy zgubią się na dworcu oraz jak zachować bezpieczeństwo poruszając się po 

peronie. Całości zza ściany przysłuchiwał się specjalny gość? Kto? Oczywiście Święty 

Mikołaj, który obdarował nasze Dzieciaki wspaniałymi upominkami! Wycieczkę 

zakończyliśmy w Centrum Nauki Kopernik, gdzie po nauce kodowania z Samsung Polska, 

rozbiegliśmy się na wszystkie strony, by skorzystać z możliwości jakie daje nam te miejsce. 

Dziękujemy serdecznie organizatorom: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów 

Onkologicznych, Samsung Polska oraz Urzędowi Transportu Kolejowego za dzień pełen 

wrażeń! 

 

 

 

Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń 

 

- 21.04.2015  Bieg SGH dla podopiecznych Fundacji 

Samorząd Studentów SGH zadedykował organizację II Biegu SGH naszym podopiecznym. 

Cały dochód z tej imprezy biegowej został przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 

Oczywiście podczas biegu Fundacja miała także swoje stoisko  

i zachęcała zarówno do wolontariatu, jak i pomagania i odczarowywania raka. Tego dnia 

również rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku wraz z Fundacją DKMS Polska.  

- 26.04.2015  Różowa niedziela w Lublinie 

26 kwietnia Fundacja Spełnionych Marzeń miała niecodzienną okazję być gościem 

specjalnym na meczu amerykańskiego futbolu, a dokładniej na meczu Tytani Lublin vs. 

Tychy Falcons. Okazja była wyjątkowa, gdyż właśnie Klub Tytani Lublin postanowił tego 

dnia wspierać walkę z nowotworem wspólnie z Nami. Mamy nadzieję, że ta akcja będzie 

początkiem współpracy, która przyniesie wiele dobrego !!! 

- 28.06.2015  III Bieg na Rzecz Dzieci Chorych na Nowotwory 

W niedzielę w Olsztynie odbył się III Bieg na rzecz dzieci chorych na nowotwory. 

Mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur licznie przybyli, by okazać wsparcie i solidarność z 

naszymi małymi bohaterami walczącymi z chorobą. W wydarzeniu wzięli udział również nasi 

podopieczni z oddziału onkologii i hematologii szpitala w Olsztynie razem ze swoimi 

rodzinami. Wszystkie dzieci wykazały się sportowym zacięciem i pomyślnie ukończyły bieg, 

za co zostały uhonorowane medalami, upominkami oraz wspaniałym pucharem. 

- 28.06.2015  Koncert charytatywny „Małe Skrzypeczki” w Kielcach 
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W ostatnią niedzielę w Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbył 

się niezwykły koncert zorganizowany przez Akademię Młodych Talentów „Małe 

Skrzypeczki”. Był on dedykowany naszym kieleckim podopiecznym którzy mieli 

przyjemność w nim uczestniczyć. Oprócz małych gwiazd z Akademii prowadzonej przez 

Panią Marię Wieleńską na scenie pojawiły się dzieci które brały udział w programie „Mali 

Giganci”. Nie zabrakło również zwycięzcy ostatniej edycji Must Be The Music- Marcina 

Patrzałka! Podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka finansowa z której kwota w 

całości zostanie przekazana na rzecz naszych podopiecznych.  

- 21.11.2015 Charytatywny Maraton Zumby na rzecz podopiecznych z Olsztyna  

W sobotę, tj. 21.11., w Olsztynie odbył się 3-godzinny I Charytatywny Maraton Taneczny 

Salsation & Zumba Fitness, z którego dochód przekazany został na rzecz olsztyńskiego 

oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń. Gościem specjalnym imprezy był Sheldonem 

Christiaanem Salsation Master Trainer, który poprowadził zajęcia w towarzystwie aż 21 

instruktorów z całej Polski! Zabawa była cudowna, a organizatorom dziękujemy w imieniu 

naszych podopiecznych! 

 

Projekty Edukacyjne: 

 

- Działalność Grupy O.N.K.O. Info 

O.N.K.O. Info to Ogólnopolski Niezależny Komunikator Onkologiczny oraz grupa Fundacji 

Spełnionych Marzeń. O.N.K.O. Info jest pierwszym w Polsce komunikatorem onkologicznym 

dla całego społeczeństwa. Głównym celem jest wsparcie osób z chorobą nowotworową, ich 

rodzin oraz bliskich. Działalność O.N.K.O. info jest elementem Kampanii Społecznej 

„Odczaruj Raka” Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Grupę O.N.K.O. Info Fundacji Spełnionych Marzeń tworzy dwójka młodych  

i energicznych osób: Ewa oraz Marcin. Oboje byli podopiecznymi Fundacji oraz pacjentami 

Kliniki Chirurgii Onkologicznej IMiD w Warszawie. Dzięki swojej walce z chorobą oraz 

zwycięstwem nad nią są osobami wiarygodnymi i kompetentnymi. Zmieniają myślenie ludzi 

na temat choroby i samego chorowania. Pokazują, że można wiele! 

Portal Pocancerowani.pl jest jednym z komunikatorów działalności grupy O.N.K.O. Info i jest 

innowacyjnym podejściem do problemu choroby nowotworowej – przedstawienie jej oczami 

pacjenta. Nie jest to tylko informator medyczny, ale również miejsce gdzie pacjent może 

podzielić swoimi doświadczeniami i przeżyciami – współtworząc poszczególne artykuły 

portalu.  

Jest to przedstawienie codzienności pacjenta onkologicznego, która wbrew pozorom nie musi 

ograniczać się tylko do życia szpitalnego. Ideą przewodnią portalu jest dawanie energii, 
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pokazywanie pozytywnych reakcji na chorobę, prezentowanie sylwetek osób, które wygrały z 

rakiem. Portal ma przedstawiać ciekawe formy walki z chorobą nowotworową i interesujące 

inicjatywy wspierające chorych w trakcie oraz po leczeniu. 

Radio internetowe Radio ON 

Kolejnym komunikatorem O.N.K.O. Info jest radio internetowe Radio ON. Ramówka radia 

opiera  się na krótkich audycjach poruszających tematykę nowotworową, ale w inny sposób. 

Znajdziemy tam dobrą muzykę, ale nie zabraknie też informacji pożytecznych dla chorych i 

ich najbliższych. Czas antenowy wypełnią również słuchowiska radiowe, rozmowy z 

osobami, które wygrały z chorobą, audycje kulinarne oraz kulturalne. Radio tworzą też sami 

PoCANCERowani, którzy wraz z nami tworzą materiały do tego niepowtarzalnego radia. Jest 

to tuba, która pozwoli dotrzeć z treścią portalu do jeszcze większej grupy odbiorców – 

samych chorych, ale też ich najbliższych, którzy są podstawowym elementem wsparcia  

w procesie leczenia.  

Elementem Grupy O.N.K.O. Info jest też pierwszy w Polsce „Cancer Club” – Kawiarnia 

Terapeutyczna stworzona z myślą o społeczności onkologicznej. Cancer Club to swoisty azyl 

dla osób, które otarły się o chorobę nowotworową, ich rodzin oraz bliskich. To miejsce, które 

daje Fundacji Spełnionych Marzeń możliwość podtrzymania kontaktu z ogromną grupą 

byłych i obecnych podopiecznych, którzy osiągnęli pełnoletniość, ale nadal potrzebują 

przestrzeni, gdzie będą mogli realizować swoje indywidualne potrzeby. 

To niezwykłe miejsce powstało jako kluczowy element kampanii “Odczaruj raka” z myślą o 

corocznie powiększającej się społeczności onkologicznej. Kampania “Odczaruj Raka” 

promuje innowacyjne podejście do problemu choroby i przełamuje stereotypy na temat osób 

chorych, a Cancer Club jako element tej ideologii stwarza możliwość integracji i aktywizacji 

tej społeczności. Mała Ziemiańska – Kawiarnia Terapeutyczna Cancer Club łączy w sobie 

zatem niezwykłą inicjatywę społeczną jaką jest Cancer Club z rolą klubokawiarni, pełnej 

ciekawych wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, wystawy, wieczory poezji. Wiele 

wydarzeń współtworzonych będzie z udziałem wieloletnich przyjaciół Fundacji. Swoją 

pomoc w organizacji spotkań kulinarnych zaoferował Karol Okrasa, a cykl spotkań z poezją 

poprowadzi tam między innymi Mateusz Damięcki. 

O.N.K.O. Info to narzędzie komunikacji i interakcji ogromnej rzeszy osób z problemem 

choroby nowotworowej. Uniwersalne treści przekazywane przez Nasze komunikatory to 

innowacyjne spojrzenie na grupę kilku milionów osób tworzących środowisko onkologiczne. 

W tej grupie są zarówno chorzy, jak i Ci wszyscy którzy ich wspierają. Specyfika środowiska 

powoduje, że jest ono hermetyczne a dzięki językowi jakim posługujemy się w naszych 

przekazach, daje Nam szansę dotarcia do tak licznej grupy odbiorców.   

- 11 -12 kwietnia 2015 XI Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych 

W dniach 11-12 kwietnia br. W Pałacu Pass k. Błonia odbyła się X Ogólnopolska 

Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych. Organizatorem konferencji była Fundacja 
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Spełnionych Marzeń oraz Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM 

w Lublinie. Fundacja Spełnionych Marzeń była również sponsorem wydarzenia. W 

konferencji wzięli udział przedstawiciele 11 Klinik hematologiczno-onkologicznych z Polski: 

Tematy i dyskusje: 

 Dyskusja Okrągłego Stołu: „Standardy opieki psychospołecznej w trakcie leczenia 

choroby nowotworowej dzieci i młodzieży” – moderator: dr hab. Marzena 

Samardakiewicz, Lublin. 

 „Metody pracy z chorymi dziećmi i ich rodzinami” – moderator: dr hab. Marzena 

Samardakiewicz, Lublin. 

 „Sprawozdania z badań psychoonkologicznych prowadzonych w ośrodkach onkologii 

dziecięcej”.”  

 „Badania wieloośrodkowe w ramach PPGP: Jakość życia osób dorosłych po przebytej 

w dzieciństwie chorobie nowotworowej” – Faza badań zasadniczych.” – moderator: dr 

hab. Marzena Samardakiewicz, Lublin 

Fundacja Spełnionych Marzeń od 14 lat prowadzi działania statutowe na rzecz dzieci z 

chorobami nowotworowymi. Dlatego czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy 

wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie do współorganizacji konferencji 

psychoonkologicznej, a także bycie ważnych głosem w dyskusji, Przypominamy również, że 

nasze doświadczenie w pracy z dziećmi, zaowocowało także czynnym udziałem Fundacji w 

organizację i przebieg czterech ostatnich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych pn. 

"Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego" organizowanych od 15 lat przez Klinikę 

Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, które stanowią ważne miejsce w 

kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością wśród 

najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w dziedzinie leczenia chorób 

nowotworowych. 

- 17-18.10.2015  XIII Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych w Łodzi  

W weekend Fundacja Spełnionych Marzeń miała przyjemność uczestniczyć w XIII 

Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologów Dziecięcych. Mieliśmy okazję zaprezentować 

działania Fundacji w panelu pt. "Nowe formy aktywizacji osób po przebytej chorobie 

nowotworowej". Kierownik Biura Regionalnego w Lublinie Barbara Charczuk prezentowała 

działania Grupy O.N.K.O. Info, w skład której wchodzą projekty PoCANCERowani, Radio 

ON oraz Cancer Club. Wszyscy uczestnicy konferencji przyłączyli się do naszej Kampanii 

"Odczaruj Raka"! Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość zaprezentowania 

nowych projektów! 
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Gwiazdy w Naszej Fundacji: 

 

- Szymon Majewski; 

- Małgorzata Foremniak; 

- Jolanta Kwaśniewska; 

- Iwona Pawlovic; 

- Magdalena Różczka; 

- Kasia Cichopek; 

- Conrado Moreno; 

- Andżelika Piechowiak; 

- Sławomir Holland; 

- Anita Włodarczyk; 

- Zespół Red Lips; 

- Dorota Rabczewska „Doda”; 

- Pascal Brodnicki; 

- Tomek i Ewa Lubert; 

- Michał Szpak 

- Natalia Siwiec; 

- Dariusz Kordek; 

- Rafał Maślak; 

- Wojtek Sikora.  

 

 

 

 

 


