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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, 

- 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 2017 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty 

realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi): 

 

 

 

Warsztaty bajko-terapeutyczne i teatralne 

 

10. 01. 2017 - Bajkoterapia na Trojdena! 
 

Na oddziale hematologii odbyły się kolejne warsztaty bajkoterapii. Tym razem naszych 

podopiecznych odwiedzili dziennikarze: Piotr Grabarczyk oraz Karolina Podhorodecka. Nasi 

goście zapoznali małych pacjentów z historią "Pana Soczewki", a później wspólnie 

szukaliśmy par nie do pary! Spotkanie zakończyło się żwawą dyskusją na temat ulubionych 

bajek i postaci. Dziękujemy naszym gościom za odwiedziny i za super popołudnie! 

 

12. 01. 2017 - Biały Teatr u naszych podopiecznych w Olsztynie 
 

Nasi podopieczni z Olsztyna mieli okazję bliżej zapoznać się ze sztuką teatralną, gdy na 

oddziale pojawili się aktorzy z „Białego Teatru” i specjalnie dla małych pacjentów 

zorganizowali przedstawienie pt. "Nie przeproszę"! Sztuka podobała się wszystkim: małym i 

większym pacjentom oraz ich bliskim! Dziękujemy Białemu Teatrowi za to bliskie spotkanie 

z teatrem! 
 

30. 01. 2017 – Bajkoterapia na Trojdena  
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii na Trojdena odwiedził wyjątkowy duet: Ewa 

Lubert i Łukasz Zając. Zapoznali oni małych pacjentów z twórczością Brzechwy i Tuwima! 

Dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie i do zobaczenia! 

 

01.02. 2017 – Pierwsza Dama z wizytą na Bajkoterapii! 
Od wielu lat promujemy wśród naszych podopiecznych czytelnictwo. Pomagają nam w tym 

przyjaciele Fundacji: aktorzy, piosenkarze i dziennikarze. Wczoraj na oddziale onkologii i 

hematologii Szpitala WUM na Trojdena, gościliśmy małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę 

Kornhauser-Dudę, która wsparła naszą akcję i włączyła się w nią osobiście. Doceniając naszą 

ciężką pracę Pierwsza Dama obiecała, że pojawi się u nas ponownie. Serdecznie dziękujemy! 

 



16. 02. 2017 – Bajkoterapia na Trojdena 
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii w Samodzielnym Publicznym 

Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie odwiedziła dziennikarka Anna Matusiak-

Rześniowiecka! Okazją do spotkania były warsztaty bajkoterapii! Nasi podopieczni 

wysłuchali niezwykłych bajkowych historii, a nawet sami mogli je wybrać! Był też czas na 

wspólne rozmowy i pamiątkowe zdjęcia i małe czytelnicze upominki! Aniu! Dziękujemy Ci 

za te zajęcia i mamy nadzieję, że do zobaczenia!  

 

28. 02. 2017- Bajkoterapia na Trojdena!  
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii odwiedził dziennikarz Marcin Cejrowski! 

Naszą wizytę zaczęliśmy od indywidualnego spotkania z bajkoterapią, a skończyliśmy na 

kursie Minecraft'a udzielonego przez jednego z naszych podopiecznych! Spotkanie było też 

okazją do wielu naprawdę ciekawych rozmów i pamiątkowych zdjęć. Marcinie ogromnie 

dziękujemy za te wszystkie uśmiechy - liczymy na więcej!  

 

2.03.2017 – Piotr Polk na Trojdena 
Okres wirusów nie sprzyja naszym grupowym spotkaniom z bajkami, ale wtedy wkraczamy 

na indywidualne bajkoterapie! Właśnie w takiej formie minęła nam wizyta Piotr Polk u 

naszych podopiecznych z oddziału onkologii na Trojdena! Uśmiechy pojawiały się 

błyskawicznie i długo nie znikały! Panie Piotrze ogromnie dziękujemy za spotkanie i do 

zobaczenia! 

 

22. 03. 2017 – Kolejne bajkowe popołudnie 
Naszych podopiecznych z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Warszawie odwiedziła Julia Tryzno! Spotkanie było okazją do spędzenia kilku chwil w 

towarzystwie przeróżnych opowieści i bajek. Niezmiennie królował Kubuś Puchatek, ale 

wierszowe historie typowego Lenia czy Kłamczuchy, też wzbudziły spore zainteresowanie u 

małych pacjentów. Julia – dziękujemy za super odwiedziny! 

 

6. 04. 2017 – Smocze opowieści 
Nasi podopieczni z Lublina mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać bajki o smoku! Ta 

wyjątkowa bajkoterapia nie mogła odbyć się bez...smoka! Humory dopisywały, a mali 

pacjenci mogli również spróbować swoich sił w szermierce balonami! Dziękujemy gościom 

za super przedstawienie! 

 

18. 04. 2017 – Niesamowita bajkoterapia w Kielcach 

Ostatnio naszych kieleckich podopiecznych odwiedzili fantastyczni aktorzy z Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach! Panie: Beata Pszeniczna i Ewa Józefczyk oraz Pan 

Mirosław Bieliński przenieśli naszych pacjentów w cudowny świat bajek, legend a także 

zabawnych, improwizowanych wierszyków, które rozśmieszały wszystkich do łez. 

26. 04. 2017 – Grupa „Koniki” w Olsztynie 
Specjalnie dla naszych podopiecznych z Olsztyna wystąpiła wyjątkowa grupa teatralna! Na 

oddziale pojawiła się grupa "Koniki" z Przedszkola Niepublicznego Tempoo ze specjalnym 

przedstawieniem "O siedmiu koźlątkach"! Dziękujemy naszym dzielnym przedszkolakom za 

super przedstawienie!  



 

27. 04. 2017 – Popołudnie z bajkami na Trojdena 
Nasi podopieczni ze Szpitala Pediatrycznego WUM po raz kolejny zasłuchani w bajkowe 

opowieści! Tym razem naszym gościem była Marta Radzikowska, która zauroczyła małych 

pacjentów bajkami m.in. o złotej rybce czy ptasim radiu! Nie obyło się bez trudnych pytań i 

jeszcze trudniejszych odpowiedzi! Marto, dziękujemy za super odwiedziny i oczywiście do 

zobaczenia! 

 

18. 05. 2017 – Przedstawienie „Świat bajek” w Lublinie 
Studenci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odwiedzili naszych 

podopiecznych z Lublina! Goście przygotowali specjalne przedstawienie - "Świat bajek", 

czyli to co mali i więksi pacjenci lubią najbardziej! Ogromnie dziękujemy za wprowadzenie 

nas w magiczny świat! 

 

07. 06. 2017 – Czerwony Kapturek w Lublinie 
Studenci Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny odwiedzili małych 

pacjentów oddziału onkologii w Lublinie! Tym razem zorganizowali przedstawienie o 

"Czerwonym Kapturku"! Nasi podopieczni byli zachwyceni mogąc zobaczyć bohaterów bajki 

"na żywo"! Dziękujemy naszym gościom i koniecznie do zobaczenia! 

 

09. 06. 2017 – Teatralna wizyta na Trojdena 
Nasi podopieczni z oddziału hematologii uczestniczyli w wyjątkowym interaktywnym 

przedstawieniu pt. "Tuwim, trąba i kredki"! Spektakl przygotowała Fundacja Teatru Kwadrat, 

a specjalnie dla naszych podopiecznych wystąpiło cudowne trio: Maciej Kujawski, Tomasz 

Kujawski i Grzegorz Zmysłowski! Nasi goście przybliżyli nam twórczość Tuwima rysując, 

śpiewając i grając na tubie! Ogromnie dziękujemy za super czas! Do zobaczenia! 

 

14. 06. 2017 – Teatr Za Jeden Uśmiech w Kielcach 
Naszych podopiecznych z oddziału w Kielcach odwiedził Teatr Za Jeden Uśmiech. Nasi gości 

przedstawili dzieciom historię Pirata Alonzo, który wyruszył w morską podróż, aby znaleźć 

skradziony skarb, który należał do Królowej Mórz. Naszym podopiecznym uśmiech nie 

schodził z twarzy! Dziękujemy za super przedstawienie i do zobaczenia! 

 

29. 06. 2017 – Warsztaty teatralne na turnusie rehabilitacyjnym 

Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, nie tylko ostro ćwiczą, ale rozwijają też umiejętności 

aktorskie!  Wszystko za sprawą warsztatów teatralnych, na których nasi podopieczni 

przechodzą samych siebie! I o to chodzi! Dziękujemy Maćkowi za kolejną dawkę aktorsko-

teatralnych wrażeń! 

 

14. 07. 2017 – Bajkoterapia z Marcinem Dorocińskim 
Ostatnio naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii z Samodzielnego 

Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odwiedził Marcin Dorociński! 

Okazją do spotkania było wspólne czytanie bajek! Nasz gość przedstawił małym pacjentom 

bajkę o niesamowitym prosiaku oraz zadawał naszym podopiecznym bajkowe zagadki! 



Śmiechu było mnóstwo, a uśmiechy naszych podopiecznych - bezcenne! Oczywiście po 

bajkoterapii nastał czas na wspólne fotki i krótkie rozmowy! Marcinowi Dorocińskiemu 

ogromnie dziękujemy za odwiedziny i koniecznie do zobaczenia! 

 

03. 10. 2017 – Artur Barciś w Lublinie 

Nasi podopieczni z Lublina mieli naprawdę wyjątkowy Dzień Chłopaka! Specjalnie z tej 

okazji na oddziale pojawił się Artur Barciś! Nietuzinkowe spotkanie było też okazją do 

ulubionej bajkoterapii! Świętowali chłopacy, ale nasze podopieczne też załapały się na 

pamiątkowe zdjęcia i autografy! Panie Arturze ogromnie dziękujemy i do zobaczenia! 

 

 

11. 10. 2017 – Bajkoterapia z Barbarą Pasek 
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Warszawie odwiedziła Barbara Pasek. Spotkanie było okazją do 

bajkoterapii, którą mali pacjenci uwielbiają! Nasi podopieczni mogli wysłuchać opowieści o 

ukochanym Kubusiu Puchatku i o Basi! Na zakończenie był minikonkurs na wierszowane 

zgadywanki! Nasi podopieczni świetnie sobie poradzili zdobywając przy tym supergadżety! 

Barbarze ogromnie dziękujemy za odwiedziny, a Ewa Lubert- za pomoc w organizacji 

naszego bajkowego spotkania! 

 

28.11.2017 –  Siatkówka, najki i klocki w Kielcach  

 
Do naszych małych podopiecznych na oddział wpadli nasi przyjaciele z drużyny siatkarskiej 

Dafi Społem Kielce. Podczas spotkania dzieciaki wysłuchały kilku przeczytanych bajek, a 

potem podczas wspólnych zabaw – zbudowali największą budowlę na świecie! Dziękujemy 

kolejny raz za odwiedziny i wspaniale spędzony czas razem! 

 

20.12.2017 – Czytanie bajek na Trojdena 

 
Jeszcze ostatnie w 2017 roku czytanie bajek na oddziale na Trojdena. Tym razem swoje 

interpretacje przedstawili Karolina Pilarczyk Professional Drift Driver, mistrzyni driftingu, 

aktualnie panująca Miss Polonia Agata Biernat oraz Lek.Maciej Panek Medycyna Estetyczna 

i Laseroterapia, przyjaciel Fundacji. Oprócz tego nasi Podopieczni otrzymali świąteczne 

upominki. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom! 

 

 

 

 

 

 

Terapia poprzez śmiech  

12. 01. 2017 – Kabaretowe Spotkanie w Lublinie 

https://www.facebook.com/dafispolemkielce/?fref=mentions
https://www.facebook.com/KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BiernatAgata/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MaciejPanekMedycynaEstetycznaiLaseroterapia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MaciejPanekMedycynaEstetycznaiLaseroterapia/?fref=mentions


Naszych podopiecznych z Lublina odwiedził Kabaret studentów „Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II”! Nasi goście przedstawili małym pacjentom skecz pt. "Szara 

Komórka"! Było prześmiesznie! Dziękujemy za odwiedziny! 

18. 01. 2017 – Dzień Kubusia Puchatka na Trojdena 

Już w trochę podeszłym wieku, ale dalej uroczy! Kubuś Puchatek w dniu swojego wielkiego 

święta, odwiedził naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii na Trojdena! To 

była niezwykle przytulaśna wizyta! Kubusiowi ogromnie dziękujemy i życzymy dużo 

miodku!  

9. 02. 2017 – Shrek i Fiona w Kielcach 

Naszych pacjentów z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach odwiedzili 

niesamowici goście! Był to we własnej osobie Shrek ze swoją piękną wybranką – Fioną. Było 

pełno wspólnych rozmów, zabaw a także pamiątkowych zdjęć! Radość i mniejszych i 

większych nie do opisania - to trzeba było zobaczyć! 

17. 02. 2017 - NBDS Lublin / New Boogie Down School na oddziale 

w Lublinie 

Naszych  podopiecznych Lublina odwiedzili finaliści V edycji Mam Talent TVN - zespół 

NBDS Lublin / New Boogie Down School! Nasi goście zaprezentowali na oddziale pełne 

energii taneczne show! Oczywiście mali pacjenci nie odmówili sobie pamiątkowych fotek z z 

naszymi gośćmi! Dziękujemy! 

22. 02. 2017 – Kolejne spotkanie mistrzów za nami! 

Wczoraj naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka odwiedził duet sportowców! 

Paweł Korzeniowski i Adrian Styrzyński z ASSA Adrian Styrzyński Swim Academy wnieśli 

na oddział dużo pozytywnej energii. Chłopaki, dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, 

że do zobaczenia! 

24 . 03. 2017 Wesołe odwiedziny 

Do naszych podopiecznych z Trojdena wpadli z wizytą niezastąpieni: Piotr Grabarczyk i 

Karolina Podhorodecka. Wśród wspólnych zabaw królowały kalambury ale był też czas na 

wspólne rozmowy. Te odwiedziny przyniosły naszym małym pacjentom dużo uśmiechu. 

Mamy nadzieję, że pozostawiona przez naszych gości energia na długo pozostanie u naszych 

podopiecznych. Pięknie dziękujemy za wizytę i do zobaczenia! 

 

27. 03. 2017 – Czerwony Kapturek i Wilk w Kielcach! 



Naszych podopiecznych z Kielc odwiedził uroczy duet! Czerwony Kapturek i Wilk 

wprowadzili na oddział mnóstwo uśmiechów! Były wspólne zabawy i oczywiście 

pamiątkowe fotki! Naszym podopiecznym tak się spodobało, że sami postanowili wcielić się 

w nowe bajkowe role! 

27. 03. 2017 – Wyjątkowa wizyta na Kasprzaka 

Naszych podopiecznych z Instytut odwiedził Maciek Florek! Wspólny czas rozpoczęliśmy 

nietypowo! Jeden z naszych podopiecznych - Paweł, świętował swoje 13 urodziny więc 

wjechaliśmy na oddział z ogromnym tortem i hucznym 100 lat! Później Maciek każdego z 

pacjentów zaprosił na swój taneczny występ! Na końcu była krótka lekcja kroków, do której 

przyłączył się nasz jubilat, jak i mamy naszych podopiecznych! Były też figury na 

wysokościach! 

30. 03. 2017 – Kosmiczne klocki w Kielcach. 

Ostatnio nasi mali podopieczni z Kielc mieli wspaniałą okazję wykonać kosmiczne klocki! 

Wszystko to dzięki Pani Małgosi z Robie Sobie Dizajn, która przeniosła nas w niesamowity 

świat handmadowej zabawy! Dzieci były tak zachwycone wspólnymi zajęciami, że oprócz 

klocków- zrobiły jeszcze dodatkowo dinozaury według własnego pomysłu! 

31. 03. 2017 – Klaun Kluseczka na Oddziale 

Tak śmiesznie jeszcze nie było! Naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka 

odwiedził jedyny w swoim rodzaju Klaun Kluseczka Show! To było prawdziwe show: 

sztuczki, latające talerze i monocykl! Klaun Kluseczka mógł liczyć na pomoc małych 

pacjentów i dzielnych rodziców!  

2. 04. 2017 – Super zabawy w Kielcach  

To było kolorowe i wesołe popołudnie dla małych pacjentów oddziału onkologii w Kielcach. 

Naszych podopiecznych odwiedziła ekipa z Przedszkola „Zygzak”! Podczas odwiedzin mali 

pacjenci mogli sterować super robotem. I to tabletem. Oczywiście szybki kurs robienia 

zwierzaków z balonów i malowanie buziek, według uznania. Genialne, pełne uśmiechu i po 

prostu ekstra popołudnie! Dziękujemy naszym gościom i koniecznie do zobaczenia!  

4. 04. 2017- Ostateczne przekazanie mocy ! 

Ależ to była niespodzianka! Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii 

Szpitala Pediatrycznego WUM odwiedziła ekipa Star Wars Artistic Team! Rycerze Jedi oraz 

niezawodni Szturmowcy poszukiwali kolejnych wojowników z super mocami! Nasi goście 

mieli ze sobą odpowiedni sprzęt, dzięki któremu od razu wiedzieliśmy, że wszyscy nasi 

podopieczni mają ogromną MOC! Dziękujemy naszym gościom za super odwiedziny i 

niesamowite uśmiechy małych i większych pacjentów! Niech moc będzie z nami! 

25. 04. 2017 – Król Julian w Kielcach 



Lemur nad lemurami - Krój Julian we własnej osobie i to u naszych podopiecznych z Kielc!  

Ta zupełnie niespodziewana wizyta sprawiła naszym małym pacjentom bardzo dużo radości! 

Były wspólne zabawy, pamiątkowe zdjęcia oraz śpiewanie piosenki „wyginam śmiało ciało”. 

Zobaczcie sami jak dobrze się bawiliśmy! Specjalne podziękowania dla VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.  

 

6. 07. 2017- Bańki mydlane w Lublinie 

Bańki mydlane czyli to, co nasi podopieczni lubią najbardziej! Pogoda dopisała, więc 

mogliśmy poszaleć! Ekstra popołudnie! Brawa dla wolontariuszy za super pomysł i kolejne 

zaklęcie na raka! 

02. 08. 2017 – Minionek w Instytucie Matki i Dziecka 

Minionki są wszędzie! Jeden z nich zagościł na oddziale w Instytucie Matki i Dziecka a także 

zawitał do najmłodszych pacjentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.  

04. 09. 2017 – Zabawy na szpitalnym tarasie 

Nasi podopieczni z Lublina postanowili złapać ostatnie ciepłe dni w roku i poszaleć trochę na 

tarasie! Razem z nimi była ekipa Balonowe Prezenty i bardzo wysoki gość! Co robili mali 

pacjenci? To co dzieci lubią najbardziej! Wielkie bańki mydlane i oczywiście balonowe 

stworki! Ogromnie dziękujemy naszym gościom! 

17. 10. 2017 – Odwiedziny Pani Kropeczki 

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii Samodzielnego Publicznego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odwiedził niezwykle kolorowy gość! Pani 

Kropeczka, czyli Małgorzata Wójcik, która wprowadziła naszych podopiecznych w 

niesamowity świat pacynek! Mali pacjenci poznali m.in. Kermita, Świnkę Piggy, Reksia, 

kolorową papugę i orangutana! Mało tego! Razem z Panią Kropeczką mogli być aktorami w 

teatrze pacynek! Oj działo się! Ogromnie dziękujemy za fantastyczny czas Pani Kropeczce! 

Wielkie dzięki dla Tetiana za pomysł i organizację spotkanie! 

25. 10. 2017 – Teatr Cieni na Trojdena 

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Warszawie odwiedziła grupa aktorów z teatru Projekt CzujCzuj. 

Specjalnie dla małych pacjentów przygotowali przedstawienie o Królowej Śniegu! Nasi 

podopieczni tłumnie zjawili się na spektaklu oczywiście zabierając ze sobą swoich bliskich!  

24. 11. 2017 – Teatr Cieni na Trojdena 

Nasi podopieczni z oddziału onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Warszawie mogli po raz kolejny obejrzeć niepowtarzalny teatr cieni w 



wykonaniu artystów z Projekt CzujCzuj! Tym razem poznali legendy o Warszawie! Mali 

pacjenci uważnie i z powagą słuchali opowieści. Jeden z naszych podopiecznych - Stasiu, 

umilił nam dodatkowo czas swoim pokazem tanecznym - pozdrawiamy! Na koniec spotkania 

wszyscy dali się też namówić na pamiątkowe zdjęcie! Dziękujemy za odwiedziny i super 

spektakl!  

Warsztaty arteterapii na oddziałach 

17. 01. 2017 Zimowe zajęcia plastyczne w Instytucie Matki i Dziecka 

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie panowała wspaniała twórcza atmosfera. Nasi 

podopieczni z wielkim zapałem podjęli wyzwanie pod hasłem: „Stwórz najpiękniejszą kartkę 

na Dzień Babci i Dziadka. Uważamy, że wyszły wspaniale i na pewno spodobają się 

wszystkim Babciom  i Dziadkom. 

31. 01. 2017 – Arteterapia w Lublinie 

Za nami pierwsze twórcze spotkanie w ramach projektu "Odczaruj Raka" na dziecięcych 

oddziałach onkologii! Zajęcia z arteterapii z naszymi podopiecznymi z Lublina przyniosły 

fantastyczne efekty! A te dzieła sztuki, które powstały są genialne! Gratulujemy małym 

artystom! Partnerem projektu "Odczaruj Raka" jest Fundacja PZU! 

2. 02.2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Kolejne spotkanie z cyklu: "Odczaruj Raka". Tym razem nasi podopieczni z Olsztyna 

postanowili twórczo spędzić czas! W pracy dzielnie wspierali ich wolontariusze! Zobaczcie 

co udało im się wspólnie stworzyć! Partnerem projektu "Odczaruj Raka" jest Fundacja PZU! 

3. 02. 2017 – Wyjątkowe Warsztaty na Trojdena 

Niedawno naszych podopiecznych po raz kolejny odwiedził wyjątkowy duet dziennikarzy: 

Karolina i Piotrek! Nasze spotkanie zaczęliśmy od bajkoterapii, ale już po chwili mali 

pacjenci przejęli warsztaty! Był mały quiz wiedzy o postaciach bajkowych, a później 

wspólnie stworzyliśmy wyjątkowe prace plastyczne! Dziękujemy za mega popołudnie i 

oczywiście do zobaczenia!!! 

6. 02. 2017- Maski karnawałowe na arteterapii.  

Nasi podopieczni w pełni przygotowani na trwający karnawał! Niedawno razem z 

wolontariuszkami przygotowywali oryginalne i niepowtarzalne maski! Rodzice również dali 

się namówić na wspólne warsztaty! Jak widać nasi mali pacjenci w karnawałowej wersji są 

nie do poznania! Zajęcia zorganizowane w ramach projektu "Odczaruj Raka", którego 

partnerem jest Fundacja PZU! 

10. 02.2017 - "Odczaruj raka" - Arteterapia na Trojdena! 



Kolejny dzień warsztatów arteterapii na oddziałach onkologii oraz hematologii w 

Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie! Nasi podopieczni 

pod czujnym okiem Ewy Otceten wykonywali prawdziwe dzieła sztuki! Maski, jamniki, 

samoloty, okrycia głowy! Ach zobaczcie sami co też udało im się stworzyć!!  

Partnerem projektu "Odczaruj Raka" jest Fundacja PZU! 

13. 02. 2017 - Arteterapia w Lublinie. 

Nasi podopieczni z oddziału w Lublinie wzięli udział w arteterapii, zajęciach, które są częścią 

projektu „Odczaruj Raka”. Walentynki zbliżają się do nas wielkimi krokami…, więc nasi 

podopieczni postanowili wprowadzić się w nastój tego święta i przygotowali dla swoich 

najbliższych piękne serduszka! Zobaczcie sami jak nasi mali artyści poradzili sobie z tym 

zadaniem. Dziękujemy również naszemu partnerowi, Fundacji PZU-to dzięki nim mogliśmy 

zorganizować te zajęcia i wywołać bezcenny uśmiech na twarzach naszych podopiecznych. 

 

17. 02. 2017 – Arteterapia na Trojdena!  

Kolejne warsztaty z arteterapii na oddziale onkologicznym WUM za nami! Nasi podopieczni 

tworzyli wspaniałe rzeczy z tekturowych rolek i papieru kolorowego, przy pomocy kleju i 

nożyczek. Zobaczcie jakie wspaniałe dzieła powstały! Samoloty, słonie, sówki, pieski… 

Jesteśmy pewni, że te zajęcia na długo pozostaną w pamięci naszych małych artystów. Ewa – 

dziękujemy za super pomysły na nasze warsztaty.  

Partnerem projektu "Odczaruj Raka" jest Fundacja PZU.  

01.03. 2017 – Arteterapia w Kielcach 

Nasi podopieczni z Kielc po raz kolejny oddali się twórczej pracy, tworzyli porcelanowe 

filiżanki, dzbanuszki i podstawki zamieniały się w prawdziwe dzieła sztuki! Oczywiście mali 

pacjenci mogli liczyć na wsparcie naszych wolontariuszek! 

2. 03. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Za nami pierwsze twórcze spotkanie w ramach projektu "Odczaruj Raka" na dziecięcych 

oddziałach onkologii! Zajęcia z arteterapii z naszymi podopiecznymi z Olsztyna przyniosły 

fantastyczne efekty! Gratulujemy małym artystom! Partnerem projektu "Odczaruj Raka" jest 

Fundacja PZU. 

 

15.03.2017 – Twórcze warsztaty w Kielcach 

Dzień Kobiet świętowali również nasi podopieczni z Kielc! Mali pacjenci pod czujnym okiem 

wolontariuszek i Pani Agnieszki ze Świetlicy w Niwach, wykonywali piękne kwiaty z bibuły. 

Powstały wspaniałe, kolorowe bukiety, które nasi podopieczni wręczyli najważniejszym 

kobietom w swoim życiu – czyli mamom. 



 

16. 03. 2017- Pacynkowa artetereapia 

Na naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii Samodzielnego Publicznego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie czekały niesamowite warsztaty plastyczne! 

Każdy z małych pacjentów miał okazję stworzyć autorską i niepowtarzalną palczastą 

pacynkę! Naszych podopiecznych poniosła wena twórcza i nie poprzestali na jednym dziele! 

Ewie Otceten dziękujemy za niekończące się inspiracje! 

 21. 03. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

 Był to dzień warsztatów arteterapii, które zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych z 

Olsztyna! Mali pacjenci przygotowywali ekstra pluszowe ptaszki ale też specjalne maski 

bohaterów Angry Birds! Warsztaty arteterapii są częścią projektu Odczaruj Raka. 

 

23. 03. 2017 r. - Kolorowe Kubeczki w Olsztynie! 

Co słychać w Olsztynie? Kolejne warsztaty plastyczne na oddziale. Tym razem wyjątkowe! 

Nasi podopieczni sami ozdabiali kubeczki specjalnymi farbkami. Pomysłów na zdobienia 

było mnóstwo - na kubkach pojawiły się serduszka, kwiatki, a nawet samochody! Było 

kolorowo i wesoło. 

29. 03. 2017 - Kolejna arteterapia za nami! Tym razem nasi podopieczni z Lublina wzięli 

na swój warsztat glinę! Oczywiście w twórczej pracy mogli liczyć na pomoc wolontariuszy 

oraz bliskich!  

3.04. 2017 – Zabawy z gliną 

Nasi podopieczni z oddziału hematologii Szpitala Pediatrycznego WUM mieli niełatwe 

zadanie! Musieli twórczo wykorzystać kawałki gliny i ulepić z nich dzieła sztuki! Dla 

naszych podopiecznych nie ma rzeczy niemożliwych! Tak powstali prawdziwi piłkarze w 3D, 

niezłe auta i jeszcze lepsze mebelki! 

14. 04. 2017 – Wielkanocne warsztaty w Kielcach i Lublinie! 

Nasi podopieczni z Kielc spędzili na kreatywnych warsztatach! Na pierwszy ogień poszły 

styropianowe pisanki, które dekorowaliśmy cekinami. Kosztowało nas to dużo cierpliwości- 

jednak efekt końcowy zrobił wrażenie na wszystkich. Następnie ochoczo zabraliśmy się za 

dekoracje zajączków i pisanek z pianki za pomocą różnych wstążeczek , świecidełek i 

naklejek! Dzieciaki robiły wszystko wg własnego niepowtarzalnego projektu! Każdy z 

małych pacjentów otrzymał od nas też trochę wielkanocnych słodkości. Oddział w Kielcach 

życzy wszystkim spokojnych Świąt! 



 

19. 04. 2017 – Kolorowa arteterapia w Olsztynie 

Nasi podopieczni z Olsztyna mieli ostatnio niełatwe zadanie! Na zajęciach arteterapii tworzyli 

oryginalne ramki do zdjęć! Oczywiście były niepowtarzalne, kolorowe i w pełni 

odzwierciedlały autorów! Mali pacjenci mogli liczyć na pomoc bliskich, którzy z nie 

mniejszym zapałem zabrali się do pracy! 

 

20. 04. 2017 – Drzewka szczęścia w Lublinie 

Nasi podopieczni w ramach warsztatów arteterapii postanowili samodzielnie zadbać o swoje 

szczęście! Efektem ich twórczych prac są jedyne i niepowtarzalne drzewka szczęścia! Mali 

artyści byli niesamowicie dumnie ze swoich prac! Brawa dla nich! Zajęcia arteterapii to część 

projektu OdczarujRaka, którego tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

 

08. 05. 2017 – Kolejna arteterapia w Lublinie 

Kolejne zajęcia arteterapii za nami! Nasi podopieczni jak zwykle otoczeni materiałami 

plastycznymi!  Umazani od kredek i farb, ale za to mega dumni ze swoich dzieł! Zajęcia 

arteterapii to część projektu OdczarujRaka, którego tegorocznym Partnerem jest Fundacja 

PZU! 

 

11. 05. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Nasi podopieczni w Olsztynie uwielbiają warsztaty plastyczne! Było kolorowo i kreatywnie! 

Warsztaty z arteterapii są częścią projektu OdczarujRaka, którego partnerem jest Fundacja 

PZU! 

 

16. 05. 2017 – Wioska Indiańska na oddziale w Kielcach 

Ostatnio nasi podopieczni z oddziału w Kielcach pod czujnym okiem Małgosi z Robie Sobie 

Dizajn stworzyli na świetlicy prawdziwą indiańską wioskę! Do wspólnej zabawy włączyły się 

również nasze wolontariuszki i w taki oto sposób każdy stworzył swój własny tipi i pióropusz.  

17. 05. 2017 – Arteterapia na Kasprzaka 

Nasi podopieczni z Instytutu Matki i Dziecka mieli bardzo twórcze popołudnie! Stworzyli 

niesamowite dzieła sztuki, których nie powstydziłby się żaden artysta. 



17. 05. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Nasi podopieczni z Olsztyna ruszyli z przygotowaniami do Dnia Matki! Ostatnie zajęcia 

arteterapii poświęcili przygotowaniu wielkich styropianowych serc! Nam serca rosną jak 

patrzymy na te przygotowania. Zajęcia arteterapii to część projektu  Odczaruj Raka, którego 

tegorocznym Partnerem jest Fundacja PZU 

24. 05. 2017 – Wyjątkowe dzieła na Dzień Matki 

Nasi podopieczni z Instytutu Matki i Dziecka w roli projektantów! Kilka ostatnich warsztatów 

spędzili na projektowani fantastycznych toreb, które już wkrótce staną się wyjątkowym 

prezentem na Dzień Matki! Magdalenie wielkie dzięki za pomysł, Fundacji Pogotowie 

Artystyczne za twórcze wsparcie! Warsztaty arteterapii są częścią projektu Odczaruj Raka, 

którego tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

 

25. 05. 2017 – Wyjątkowa arteterapia w Olsztynie 

Nasi mali podopieczni z Olsztyna po raz kolejne swoje warsztaty poświęcili na 

przygotowanie super upominków dla SuperMam! Tym razem są to niepowtarzalne 

świeczniki, które już jutro trafią do mam małych pacjentów! Nasi artyści byli bardzo dumni 

ze swoich dzieł! Tak samo ja my! Brawa! Arteterapia to część projektu Odczaruj Raka, 

którego tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

25. 05. 2017 – Warsztaty z okazji Dnia Mamy 

Nasi podopieczni z oddziału w Kielcach również postanowili coś stworzyć z okazji 

zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Mamy! Z pomocą naszych wolontariuszek 

powstawały przepięknie wykonane laurki, pełne włożonego w nie serca i kreatywności. Z całą 

pewnością wzruszyły nie jedną mamę. 

13. 06. 2017 – Wyjątkowe kwiaty w Lublinie 

Nasi podopieczni z Lublina w artystycznej formie! Na zajęciach arteterapii tworzyli 

wyjątkowe kwiaty z papieru! W twórczej pracy ochoczo pomagali też rodzice małych 

pacjentów! Zobaczcie efekty ich prac! Arteterapia to część projektu Odczaruj Raka, którego 

tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

22. 06. 2017 – Wyjątkowe warsztaty na Trojdena 

Nasi podopieczni z oddziału onkologii i hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Warszawie mieli nie lada zadanie! Musieli samodzielnie wykonać 

nietuzinkowe pacynki! Z pomocą naszej wolontariuszki Ewy i wyposażeni w podstawowe 

artykuły plastyczne stworzyli wyjątkowe zabawki!  



29. 06. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Nasi mali artyści tworzyli piękne i bardzo oryginale łapacze snów. A na kolejnych zajęciach 

mogli samodzielnie ozdobić szkatułki na skarby. Mamy nadzieję, że łapacze odgonią złe sny, 

a szkatułki pomieszczą mnóstwo skarbów. Arteterapia jest częścią projektu Odczaruj Raka, 

którego tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

03. 07. 2017 – Warsztaty plastyczne w Instytucie Matki i Dziecka 

Ale kolorowo było na warsztatach plastycznych w Instytucie Matki i Dziecka! Nasi 

podopieczni mieli okazję do sprawdzenia się w sztuce malowania na wodzie techniką Ebru. 

Powstały przepiękne barwne wzory! Za te kreatywne warsztaty dziękujemy niezawodnej 

Magdalenie Karolinie. 

17. 07. 2017 – Niezwykła arteterapia w Kielcach 

Nasi podopieczni z Kielc wraz z Małgosią z Robie Sobie Dizajn mieli do zaprojektowania i 

wykonania coś niezwykłego! WOODi- bo tak nazywa się stworzony przez Małgosię 

drewniany ludek został ozdobiony przez naszych podopiecznych wedle własnego uznania. 

Cała masa wspaniałych pomysłów, sprawiła że efekt końcowy zachwycił wszystkich! Co 

więcej, WOODi towarzyszy teraz swoim autorom na oddziale, a nas rozpiera duma że nasi 

pacjenci są tak pomysłowi! Dziękujemy Małgosiu za kolejne fantastyczne spotkanie, do 

zobaczenia niebawem! Arterapia to część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym 

Partnerem jest Fundacja PZU! 

20. 07. 2017 – Kreatywne warsztaty na Trojdena 

Ostatnio nasi podopieczni z oddziału onkologii i hematologii mieli specjalnie zadanie‼ Pod 

czujnym okiem Ewa wykonali oszałamiające kubeczki na przybory do zajęć plastycznych! 

Żabki, minionki i liski w ich wykonaniu to istne dzieła sztuki! Jesteśmy pod wrażeniem! 

Arteterapia to część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym partnerem jest Fundacja 

PZU. 

04. 08. 2017 – Warsztaty w Kielcach 

Wczoraj nasi podopieczni z Oddziału w Kielcach uczestniczyli w bardzo ciekawych 

warsztatach prowadzonych przez nasze wolontariuszki . Tematem zajęć było malowanie 

palcami na dużych arkuszach za pomocą specjalnych farb! Rządziła tutaj całkowita 

dowolność, dlatego też powstawały przeróżne prace- od prawdziwych obrazów, po odbijanie 

swoich pomalowanych dłoni! Warto wspomnieć, że malowanie palcami ma ogromną wartość 

terapeutyczną i niesie za sobą wiele zalet. Dlatego też tym bardziej się cieszymy, że nasi mali 

pacjenci tak chętnie chcieli się z nami troszkę pobrudzić. 

 

08. 08. 2017 – Warsztaty plastyczne na Trojdena 



Nawet w wakacje nie próżnujemy! Nasi mali pacjenci ze Szpitala Klinicznego przy Żwirki i 

Wigury, na kolejnych warsztatach plastycznych, tworzyli piękne kolaże.  

22. 08. 2017 – Ciastolina w Kielcach 

Zabawy z ciastoliną na oddziale w Kielcach! Węże, smoki, cały warzywniak....wszystko!! Jak 

się bawić to się bawić! 

23. 08. 2017 – Wyjątkowe warsztaty w Lublinie 

Za nami wyjątkowe warsztaty, które zorganizowaliśmy specjalnie dla naszych podopiecznych 

z Lublina! Tym razem na warsztat wzięliśmy metodę decoupage, z pomocą której 

stworzyliśmy super tajemne pudełeczka! Oczywiście mali i więksi pacjenci mogli liczyć na 

pomoc bliskich! Wspólne warsztaty to jeszcze lepsza zabawa! Może nowe dzieła posłużą jako 

skrytka na marzenia? Jesteśmy dumni! 

28. 08. 2017 – Na wesoło na oddziale w Kielcach 

Ostatnio naszych podopiecznych z Kielc odwiedziła animatorka Asia z Wesołej Gromadki. 

Jako urocza Fidia przeprowadziła z dziećmi warsztaty plastyczne, ale też rozkręciła maraton 

zabaw na oddziale! Chusta animacyjna, balonowe zwierzaki, banki i oczywiście tatuaże - 

takie rzeczy tylko na naszym oddziale!! Zobaczcie sami jak świetnie się bawiliśmy! Wesoła 

Gromadko- ogromnie dziękujemy i oczywiście zapraszamy ponownie! 

29. 08. 2017 – Zabawy z plasteliną na Trojdena 

Nasi podopieczni po raz kolejny mieli okazję stworzyć niesamowite dzieła sztuki! Tym razem 

na warsztat wzięli plastelinę! Mali pacjenci tworzyli kolorowe ludziki, niesamowite 

samochody, a nawet urocze zwierzątka!! Jeden z naszych podopiecznych - Kubuś, postanowił 

stworzyć wyjątkowe czapeczki dla swoich samochodzików! Uwielbiamy inwencje naszych 

dzielnych wojowników! Ewa dziękujemy za kolejne inspiracje!   

06. 09. 2017 – Wyjątkowe zeszyty w Olsztynie 

Rok szkolny już się zaczął! Nasi podopieczni z Olsztyna postanowili przyozdobić swoje 

zeszyty! Wszyscy wiemy, że popularne okładki już nie są w modzie! Teraz trendy 

wyznaczają mali pacjenci, którzy z pewnością mają swój unikalny szkolny styl! Nożyczki, 

wycinanki i kredki poszły w ruch!  

21. 09. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 

Nasi podopieczni z Olsztyna znowu pełni pomysłów! Tym razem warsztaty arteterapii 

postanowili spędzić na wykonaniu fantastycznych breloczków! Jak zawsze jesteśmy pod 

wrażeniem ich dzieł! Arteterapia to część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym 

partnerem jest Fundacja PZU! 

 



25. 09. 2017- Arteterapia na Kasprzaka 

Nasi podopieczni z Instytutu Matki i Dziecka ostatnio "odpłynęli" na warsztatach plastycznych z 

Magdaleną! Dosłownie! Dzięki masie solnej, farbom powstały niesamowite, piękne rybki!  

03. 10. 2017 – Jesienne warsztaty w Olsztynie 

Za oknami jesień! Dla naszych podopiecznych to czas warsztatów plastycznych, w których 

główną rolę grają kolorowe liście! Powstały lwy z bujną jesienną grzywą i niepowtarzalne 

bukieciki! Mali pacjenci mogli liczyć na pomoc swoich bliskich! Arteterapia to część projektu 

Odczaruj Raka, którego tegorocznym Partnerem jest Fundacja PZU! 

9. 10. 2017 – Dzieła sztuki z Trojdena.  

Piękne, kolorowe dzieła sztuki, jakie nasi podopieczni zmalowali na oddziale Klinika 

Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży! Warsztaty z monotypii barwnej 

poprowadziła niezastąpiona ciocia Kredka – Magdalena.  

16. 10. 2017 – Arteterapia w Lublinie 

Nasi podopieczni z Lublina po raz kolejny ochoczo zabrali się do artystycznych zajęć! Farbki 

i pędzle wystarczyły do tego żeby stworzyć dzieła sztuki! Mali pacjenci jak zwykle mogli 

liczyć na pomoc swoich bliskich! My jesteśmy zachwyceni! 

28. 10. 2017 – Arteterapia w Lublinie. 

Zajęcia arteterapii, w jakich brali udział nasi podopieczni z oddziału onkologii w Lublinie! 

Przed nimi było nie lada wyzwanie: warsztaty z tworzenia bransoletek i kolczyków, ale też 

uroczych kotków z filcu! Jak zwykle mali pacjenci mogli liczyć na pomoc swoich 

najbliższych! Nasze warsztaty plastyczne to zawsze i przede wszystkim dobra zabawa. 

 30. 10. 2017 – Dynie  

To były wyjątkowe warsztaty naszych podopiecznych z Olsztyna! Temat przewodni: dynie! 

Były malowane, wypatroszone i oczywiście gotowe na Halloween! 

9 . 11. 2017 – Jeże w Lublinie 

A u naszych podopiecznych z Lublina zmasowany atak JEŻY. To oczywiście temat 

przewodni ostatnich zajęć arteterapii! Jeże są w porządku, choć nie tylko one były dziełami 

małych pacjentów! W pracach dzielnie pomagali wolontariusze oraz rodzice! My jesteśmy 

dumni i z podopiecznych i z jeżyków. 

14. 11. 2017 – Arteterapia w Olsztynie 



Za nami kolejne kreatywne warsztaty! Tym razem nasi podopieczni z Olsztyna ostro zabrali 

się za tworzenie...przeróżnych masek. Jak widać praca twórcza wywołuje uśmiech i o to nam 

chodzi.  A maski stworzone przez małych pacjentów? Pierwsza klasa! Wielkie brawa. 

17. 11. 2017 – Arteterapia na Kasprzaka 

Przed Wami zbiorcza relacja z ostatnich kilku warsztatów plastycznych, w których wzięli 

udział pacjenci Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży! Akryl na 

szkle, malowanie dyni - dla naszych podopiecznych nie ma rzeczy niemożliwych! 

Magdalenie - dziękujemy za nieskończoną wenę, którą dzielisz się z małymi pacjentami! 

Arteterapia rządzi! Koniecznie zobaczcie te dzieła sztuki! 

21. 11. 2017 – Warsztaty z samochodzikami i kwiatkami 

A nasi podopieczni z Lublina wzięli na swój artystyczny warsztat produkcję samochodzików! 

Wśród wykonanych dzieł były i osobówki, ale też te bajeranckie jak radiowozy i karetki! Dla 

tych, których samochody nie są ulubionym tematem była alternatywa! Śliczne kwiatuszki na 

rączkę! I to się nazywa przyjemne z pożytecznym! Najlepsze zabawki to te, które tworzymy 

sami! #Arteterapia to część projektu #OdczarujRaka, którego tegorocznym Partnerem jest 

Fundacja PZU. 

28. 11. 2017- Słoikowe warsztaty - Olsztyn 

Nasi podopieczni z Olsztyna mieli nie lada zadanie! Mając do dyspozycji farbki, brokat, 

wstążki i inne materiały plastyczne musieli zamienić zwykłe słoiki w istne dzieła sztuki! 

Prace totalnie pochłonęły i małych i większych pacjentów! 

01.12. 2017 Impresjonizm na Kasprzaka 

Odbyły się kolejne warsztaty w ramach arteterapii w Klinice Onkologii i Chirurgii 

Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka! Mali pacjenci jak zwykle byli 

pełni weny i stworzyli wspaniałe impresjonistyczne dzieła.  

08.12.2018 – Bombkowe warsztaty w Kielcach 

W ramach akcji „Mikołajki jak z bajki- oddział w Kielcach”, naszych podopiecznych z 

kieleckiego oddziału onkologii i hematologii odwiedziły wspaniałe dziewczyny z 

Energetyczne Centrum Nauki! Tym razem przeniosły nasze dzieciaki w wspaniały świąteczny 

klimat, wykonując piękne bombki. Nie zabrakło oczywiście naukowych akcentów! 

Mianowicie, w ozdabianych bombkach znalazł się poliakrylan sodu, znany jako sztuczny 

śnieg. Reszta dekoracji zależała już od inwencji twórczej naszych podopiecznych- były różne 

ozdoby, cekiny, wstążki, szyszki, gałązki choinkowe oraz brokat. Dziękujemy za cudownie 

spędzony czas, w niezwykłej atmosferze podczas tych warsztatów. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/arteterapia?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/odczarujraka?source=feed_text
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?fref=mentions


Muzyczna Scena Fundacji Spełnionych Marzeń oraz muzyczne 

warsztaty  

 

03. 01. 2017 - Krakowski BEZopłatek Muzyczny 2016 
Na specjalnie zaproszenie Grzegorza Stępnia nasza Fundacja mogła uczestniczyć w 

nietuzinkowym bluesowym i przede wszystkim charytatywnym wydarzeniu! Podczas 

koncertu promowaliśmy nasze działania na stoisku promocyjnym, a także przywieźliśmy 

wyjątkowy gadżet: gitarę ufundowaną przez Ornette Stępnia z podpisami wykonawców 

wieczoru, która trafiła na aukcję podczas Karnawałowego Pokazu Mody "Dzieci-Dzieciom" 

w Bałtowie. Dziękujemy wszystkim! 

 

 

 

 

19. 01. 2017 – Adi Kowalski u naszych Podopiecznych!  
Naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka odwiedził Adi Kowalski! Specjalnie dla 

nich wykonał kilka utworów! Oczywiście był też czas na wspólne rozmowy i pamiątkowe 

fotki. Adi Kowalski, ogromnie dziękujemy za odwiedziny! 

 

23. 01. 2017 – Bezczel na Kasprzaka 
Naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka odwiedził Bezczel! Specjalnie dla 

pacjentów wykonał kilka swoich utworów, a później był też czas na rozmowy, autografy i 

oczywiście wspólne zdjęcia! Wizyta była wyjątkowa, ponieważ właśnie tego dnia nasz Gość 

obchodził urodziny! Nasi podopieczni nie zawiedli i brawurowo odśpiewali 100 lat! 

Ogromnie dziękujemy za odwiedziny i jeszcze raz spełnienia marzeń! 

 

27. 01. 2017 – „Trzech Króli” na Kasprzaka 
Wyjątkowi goście u małych pacjentów z Instytut Matki i Dziecka! Trzech Króli, czyli Popek 

Monster, Sobota oraz Matheo odwiedzili naszych podopiecznych! Były wspólne pamiątkowe 

fotki, płyty z autografami oraz mnóstwo uśmiechu! Maciej - jeden z naszych podopiecznych 

obchodził urodziny więc bardzo hucznie wspólnie odśpiewaliśmy 100 lat!! INK4U tattoo 

clothing specjalnie dla naszych podopiecznych przygotowało ekstra koszulki! Dziękujemy! 

Genialne odwiedziny i mnóstwo pozytywnej energii! Jesteście WIELCY! 

1.03. 2017 

To już tradycja w obchodzeniu ostatków na naszym oddziale przy Instytucie Matki i Dziecka! 

Jak co roku odwiedzili nas niesamowici goście - Ed Szynszyl z zespołem AS BELEZAS DO 

BRASIL. Piękne tancerki przeniosły nas w karnawałowy klimat najlepiej jak mogły! Nasi 

podopieczni mogli się w tej sytuacji lepiej odnaleźć, przebierając w kolorowe peruki, maski, 

okulary... Było pięknie i wesoło! Dziękujemy! 

 

10.03.2017 – Kękę na Kasprzaka 



Naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka odwiedził KęKę! Tą wizytę śmiało 

można nazwać planowaną niespodzianką! Autografy, płyty ale przede wszystkim 

niesamowity czas i mnóstwo przybitych "żółwików", a co za tym idzie pełno uśmiechów! 

Piotrek - ogromnie dziękujemy za Twoje odwiedziny, Ewie Lubert- za pomoc.  

13.03.2017 – Electric Girls na Oddziale na Kasprzaka 

To były elektryzujące odwiedziny! ASIA ASH i DJka Mia Twin z Electric Girls rozkręciły 

małą imprezkę na oddziale! Sądząc po uśmiechach naszych podopiecznych - było ekstra! 

Dziewczyny, dziękujemy za świetny koncert i jeszcze lepszą atmosferę! 

17.03. 2017- Kasia Nova na Kasprzaka 

Na oddział w Instytucie Matki i Dziecka zawitała z koncertem Kasia Nova Music. Zaśpiewała 

dla naszych podopiecznych kilka utworów, a nawet opowiedziała kilka słów o sobie. Nie 

zabrakło wspólnych zdjęć oraz autografów. Kasiu - pięknie dziękujemy Ci za tę wizytę. Dałaś 

naszym podopiecznym dużo uśmiechu. 

20. 03. 2017 – Karaoke w Lublinie 

Nasi podopieczni z Lublina ostatnio się rozśpiewali i to dosłownie! To zasługa naszych 

wolontariuszek, które specjalne dla nich zorganizowały karaoke! 

 13. 04. 2017 – SARSA na Kasprzaka 

Na oddział przy Instytucie Matki i Dziecka przyjechała z koncertem SARSA! 

Ta wizyta przyniosła naszym podopiecznym mnóstwo uśmiechu i radości. Były wspólne 

śpiewy, zdjęcia, autografy, a nawet rozmowy. Lubimy takie spotkania, Ewie Lubert 

dziękujemy za tę niespodziankę. SARSA, pięknie Ci dziękujemy i mamy nadzieję, że do 

zobaczenia! 

21. 04. 2017 – Czadowe popołudnie na Kasprzaka 

Wyjątkowy Gość na Muzycznej Scenie Fundacji Spełnionych Marzeń w Instytut Matki i 

Dziecka! Specjalnie przed naszymi podopiecznymi wystąpił Czadoman! Oczywiście wszyscy 

znali największy utwór, czyli "Ruda tańczy jak szalona"! Jak zwykle po koncercie znalazł się 

też czas na autografy, wspólne fotki i "żółwiki"! Pawle, dziękujemy za super i czadowe 

odwiedziny! 

25. 04. 2017 – Ornette w Krakowie 

Nasza wizyta w Krakowie to nie tylko obecność na Fashion Square! Odwiedziliśmy też 

małych pacjentów oddziału onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego! Czekała ich 

niemała niespodzianka - koncert zespołu Ornette! Sprawiliśmy sporo uśmiechów - zadanie 

wykonane! Do zobaczenia! 



27. 04. 2017 – Ich Troje w Lublinie 

Niezwykła niespodzianka! Naszych podopiecznych z Lublina odwiedził zespół Ich Troje z 

Michałem Wiśniewskim na czele! Nasi goście wpadli odwiedzić małych pacjentów przed 

koncertem, ale co to za odwiedziny bez recitalu na oddziale! Michał zaśpiewał kilka piosenek 

specjalnie dla nas! Teksty znali wszyscy więc ochoczo dołączali do wspólnego wykonu!! 

Były wspólne zdjęcia i autografy! Michał, dziękujemy za super niespodziankę i za pamięć! 

22. 05. 2017 – Enej w Kielcach 

Na naszych podopiecznych z Kielc czekała mega niespodzianka! Z kilkoma utworami 

odwiedził ich zespół Enej. Wszyscy świetnie się bawiliśmy przy takich hitach jak: „Kamień z 

napisem love” , „Lili” czy „Tak smakuje życie”. Następnie był czas na wspólne rozmowy, 

autografy i oczywiście pamiątkowe zdjęcia! Dziękujemy za odwiedziny i niesamowitą 

zabawę!  

25. 05. 2017 – Łona i Webber w Instytucie Matki i Dziecka 

A u naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka znowu mały koncercik! Odwiedzili 

nas Łona i Webber! Miejsce koncertu trochę inne niż zwykle, ale frajda taka sama! Łona i 

Webber mogli nawet liczyć na chórki naszych podopiecznych, a najgłośniej krzyczane hasło 

to - "konewka"!! Działo się - jak to na koncercie! Chłopaki ogromnie dziękujemy za 

odwiedziny i super pozytywny czas! 

17. 06. 2017 – Małe Skrzypeczki dla podopiecznych z Kielc 

W Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbył się trzeci koncert 

charytatywny dla naszych małych podopiecznych z Kielc! Kolejny raz Pani Maria Wieleńska 

z Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” we współpracy z Wojewódzkim Domem 

Kultury pokazali jak wielkie serca mają utalentowane dzieci i ich rodziny! Na scenie 

wystąpiło wiele wspaniałych, małych artystów i zespołów: „Małe Skrzypeczki”, EMKA 

DANCE Zespół Inscenizacji Tanecznych, Zosia Anioł, Maja Tatar, Michalina Cedro, Ida 

Halska ze Studio Piosenki SAMI, Maksymilian Trzebiński, Renessme oraz Gabriel Ziarko. 

Pokaz wspaniałego talentu zaprezentowała również Ania Wieleńska, która brała udział m. in. 

w Mali Giganci TVN, zwyciężyła w jednym z odcinków „The Brain”, a także Talent Kielc 

2015 oraz Talent Świętokrzyskie 2016! Gościem specjalnym był Staś Neel Borek z 

Warszawy, który był w zwycięskiej drużynie „Klika Rubika” w pierwszym sezonie Mali 

Giganci TVN! Jako jedyny zagrał na skrzypcach na Giewoncie! Z całego serca dziękujemy 

organizatorom, artystom i wszystkim którzy wsparli nasze działania! 

 

26.06. 2017 – Koncert Lanberry na Kasprzaka 

Naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka odwiedziła Lanberry. Nasze wyjątkowe 

spotkanie rozpoczęliśmy oczywiście od koncertu! Specjalnie dla małych pacjentów Lanberry 



wykonała kilka utworów, również te premierowe! Po koncercie był też czas na autografy i 

wspólne zdjęcia! Lanberry ogromnie dziękujemy za magiczny czas! Piotr wielkie dzięki za 

super niespodziankę! Do usłyszenia! 

 

28. 06. 2017 – Halina Mlynkova w Lublinie 

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii w Lublinie odwiedziła Halina Mlynkova! Mali 

pacjenci mogli liczyć na magiczny koncert i kilka utworów wykonanych specjalnie dla nich! 

Oczywiście był też czas na rozmowy, autografy no i oczywiście wspólne fotki! Widać, że 

nasz gość wywołał sporo uśmiechów, nie tylko naszych podopiecznych, ale też ich bliskich! 

Halina Mlynkova- ogromnie dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia! 

 

27. 10. 2017 – Electric Girls na Kasprzaka 

Dziewczyny z Electric Girls opanowały naszą muzyczną scenę w Klinice Onkologii i 

Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży! Ależ to była niesamowita imprezka i 

niepowtarzalna energia! Nasi podopieczni byli pod ogromnym wrażeniem. Dziewczyny 

ogromnie dziękujemy za wasz czas i za te wszystkie szerokie uśmiechy, które wywołała 

Wasza muzyka i Wasza wizyta! Na pewno do zobaczenia! 

4. 12. 2017 – Kolędowanie z Dawidem Kwiatkowskim 

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka czekała nie lada 

niespodzianka! Na oddział wpadł Dawid Kwiatkowski, który specjalnie dla nas wykonał kilka 

kolęd. Oczywiście Dawid Kwiatkowski mógł liczyć na chórki, ponieważ wszyscy ochoczo 

śpiewaliśmy najfajniejsze kolędy. Po wspólnym śpiewaniu był czas na autografy i wspólne 

fotki. Dawidowi dziękujemy za kolejne odwiedziny naszej muzycznej sceny, a Ewie i 

Tomaszowi Lubert za pomoc w organizacji tego spotkania i kolejne wywołane uśmiechy! 

14.12.2017 – Kolędowanie na Kasprzaka – Adi Kowalski 

Kolędowanie na Kasprzaka rozpoczął Adi Kowalski w towarzystwie uroczych skrzypaczek 

oraz tancerki z Teatru Sabat. Usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy a do śpiewania 

włączyli się również Nasi Podopieczni. Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy 

ponownie. 

17.12.2017 – Kolędowanie na Kacprzaka z Patrycją Runo 

Oddział Onkologii w Instytucie Matki i Dziecka odwiedziła pani Patrycja Runo. Wszyscy 

mieli przyjemność posłuchać kolęd po cygańsku. Oprócz muzycznego klimatu świątecznego 

mieliśmy okazję usłyszeć najpiękniejsze przeboje cygańskie 

 



 

 

Warsztaty Robotyki i spotkania naukowe 
 

 

20. 02. 2017 – Warsztaty robotyki  
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Warszawie odwiedziła ekipa z Małego Inżyniera! Warsztaty robotyki 

wciągnęły naszych podopiecznych w świat konstruowania i programowania! Udało nam się 

zbudować helikopter, aligatora, a nawet bramkarza na bramce! Nasi podopieczni mogli liczyć 

na pomoc mam, które próbowały dotrzymać kroku naszym małym inżynierom! 

Warsztaty z robotyki to kolejna część projektu "Odczaruj Raka" , który realizujemy dzięki 

wsparciu Fundacji PZU. 

 

27. 02. 2017 – Robotyka w Lublinie 
Nasi podopieczni z Lublina mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z robotyki! Warsztaty z 

ożywiania robotów wciągnęły naszych podopiecznych w świat konstruowania. Nasi 

podopieczni mogli liczyć na pomoc rodziców, których również wciągnął świat robotyki!  

Warsztaty z robotyki to kolejna część projektu "Odczaruj Raka" , który realizujemy dzięki 

wsparciu Fundacji PZU!  

 

6.03.2017 – Robotyka na Trojdena 
Kolejne zajęcia z robotyki za nami! Tym razem z warsztatami odwiedziliśmy małych 

pacjentów oddziału hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Warszawie! Spotkaliśmy następnych małych inżynierów, którzy razem z nami 

próbowali swoich sił w konstruowaniu!  

 

13.03.2017 – Robotyka w Olsztynie 
Robotyka tym razem zawitała do naszych podopiecznych z Olsztyna. Na małych pacjentów 

czekały różne zadania konstruktorskie, ale świetnie poradzili sobie za wszystkimi poziomami 

trudności. 

 

22. 03. 2017 – Robotyka w Kielcach 
Zajęcia z robotyki opanowały nasze oddziały! Tym razem w wir konstruktorskich działań 

wpadli nasi podopieczni z Kielc! Pod czujnym okiem Pana Marcina z Robotechnic.pl mali 

pacjenci stworzyli i samodzielnie zaprogramowali genialne helikoptery! 

 

10. 04. 2017- Kolejna robotyka w Olsztynie 
Nasi podopieczni z Olsztyna po raz kolejny mieli okazję wcielić się w rolę małych 

inżynierów! To wszystko za sprawą warsztatów z robotyki! 

 

09. 05. 2017 – Robotyka w Olsztynie 
Nasi podopieczni z Olsztyna po raz kolejny w roli rasowych konstruktorów! Zajęcia z 

robotyki umożliwiają ożywienie robotów i to dosłownie! Mali inżynierowie nam rosną nie ma 



co! Jesteśmy dumni Robotyka to część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym 

partnerem jest Fundacja PZU! 

 

08. 06. 2017 – Robotyka w Kielcach 
Tego dnia nasi mali pacjenci z oddziału w Kielcach brali udział w zajęciach z robotyki! Tym 

razem Pan Marcin z Robotechnic.pl zaproponował dzieciom skonstruowanie muchołówki, 

która ruszała się gdy zbliżał się do niej, również zrobiony przez dzieci, owad! Robotyka to 

część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

 

12. 06. 2017 – Robotyka w Olsztynie 
Rosną nam kolejni mali inżynierowie! W Olsztynie po raz kolejny mieliśmy okazję 

spróbować swoich sił w interaktywnym budowaniu klocków! Trzymamy kciuki za dalszy 

rozwój naszych mistrzów robotyki! Robotyka to część projektu Odczaruj Raka, którego 

tegorocznym partnerem jest Fundacja PZU! 

 

28. 09. 2017 – Robotyka w Kielcach 
Po krótkiej przerwie nasi mali konstruktorzy z oddziału w Kielcach wrócili do swoich 

ulubionych zajęć z robotyki! Pod czujnym okiem Pana Marcina z Robotechnic.pl nasi 

podopieczni wykonywali helikoptery i inne ciekawe maszyny! Zaangażowanie i skupienie na 

twarzach dzieci oraz ich końcowe uśmiechy mówią same za siebie! Panu Marcinowi kolejny 

raz bardzo dziękujemy i widzimy się niebawem! 

Robotyka to część projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym Partnerem jest Fundacja 

PZU. 

 

10. 10. 2017 – Kolejna robotyka w Olsztynie 
Za nami kolejne warsztaty z robotyki! Tym razem z konstruowaniem robotów musieli 

poradzić sobie pacjenci oddziału onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Olsztynie! Zajęcia robotyki to temat i dla małych i dużych! Koniecznie 

zobaczcie jak nasi podopieczni radzą sobie w świecie robotów! Warsztaty robotyki to część 

projektu Odczaruj Raka, którego tegorocznym Partnerem jest Fundacja PZU. 

 

2. 11. 2017 – Robotyka w Kielcach 
Ostatnio nasi podopieczni dzięki odwiedzinom Energetycznego Centrum Nauki mieli 

niesamowitą okazję do „pobawienia się” ozobotami! Te małe sprzęty to bardzo sprytne 

roboty, które jak się okazało - można wykorzystywać w nauce, zabawie i programowaniu, a to 

lubimy najbardziej!  Wystarczyło zaplanować własną „trasę” na białej kartce, wstawić 

dowolne kody i… ozoboty jechały dokładnie tak jak tego chcieliśmy! Dziękujemy za kolejną 

dawkę wiedzy połączonej ze świetną rozrywką. 

 

10. 11. 2017 – Robotyka na Kasprzaka 
W Instytucie Matki i Dziecka nasi podopieczni to jednak inżynierowie - Legoroboty zaczęły 

same chodzić po oddziale. Jesteśmy dumni! 

 

 

 

 

 



Imprezy okolicznościowe 

09. 01. 2017 – 18- stka naszego Podopiecznego Mateusza  
Na oddziale w Kielcach obchodziliśmy 18 urodziny naszego podopiecznego Mateusza!  Był 

tort, hucznie odśpiewane sto lat, wspólne spędzone popołudnie i prezenty! Mateuszu, 

życzymy Ci przede wszystkim mnóstwo zdrowia, siły, nieschodzącego uśmiechu z twarzy i 

spełnienia wszystkich marzeń! 

 

14. 02. 2017 – Walentynki na naszych oddziałach! 
Nasi podopieczni z regionalnych oddziałów Fundacji w przeróżny sposób obchodzili 

Walentynki! Pluszowe misie, słodkie serduszkowe lizaki, walentynkowe warsztaty. 

Najważniejsze, że wszędzie pojawił się uśmiech! 

     

14. 02. 2017 - Wyjątkowe walentynki na Kasprzaka! 
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii Instytut Matki i Dziecka odwiedził niesamowity 

duet! Patrycja oraz Magda z zespołu Patrycja&Gipsy Stars przekazały nam ogrom 

pozytywnej energii! Dziewczyny świetnie rozkręciły naszych podopiecznych, ich rodziców, 

ale też cały personel! Bisom nie było końca! Razem z nami bawiła się też Anna Popek, która 

po występie znalazła również chwilę na rozmowy i wspólne zdjęcia z naszymi 

podopiecznymi! Dziękujemy naszym gościom za naprawdę niezapomniane walentynki! 

 

23. 02. 2017 – Tłusty czwartek w Instytucie 
Nasi podopieczni trochę wcześniej zaczęli świętować w tym roku Tłusty Czwartek. Świeżą 

dostawę pączków dostarczył sam Prezes Fundacji Tomasz Osuch.  

 

8.03. 2017 – Dzień kobiet na Trojdena i na Kasprzaka 
Za nami prawdziwy maraton świętowania tego niezwykłego dnia! Najpierw wspólnie z 

Królewną Śnieżką odwiedziliśmy nasze podopieczne z oddziału onkologii i hematologii 

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie. Oczywiście dla każdej z 

Dam mieliśmy mały upominek, ale nie zapomnieliśmy też o naszych podopiecznych, dla 

których mieliśmy iście królewskie korony! Świętowaliśmy również w Instytucie Matki i 

Dziecka, gdzie Królewnie Śnieżce towarzyszył Książę! Oboje oficjalnie rozdali korony i 

damom, i dżentelmenom! Nie zapomnieliśmy także o mamach, dla których specjalnie na 

oddziale powstało studio makijażu! Dziękujemy naszym wolontariuszom za super akcję: 

Katarzynie, Sandrze, Wiktorii, Agnieszce i Kamilowi!  

  

14.03.2017 – Urodziny na oddziale 
Swoje 12 urodziny obchodzi nasz podopieczny Kuba! Oczywiście nie zabrakło nas w tym 

dniu z tortem i prezentem.  

Kubo, jeszcze raz życzymy Ci wszystkiego co najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia 

i uśmiechu! 

 

21. 03. 2017 – Pierwszy dzień wiosny w Lublinie 
Nasi podopieczni wspólnie z rodzicami oraz wolontariuszami przygotowali niepowtarzalną 

Marzannę, którą pożegnali zimę. Składająca się głównie z balonów napełnianych helem, 

uleciała wraz z zimnem, śniegiem i szarością w kosmos! 

 

8. – 9. 04. 2017 – Wielkanocny Festiwal "Kucharze Dzieciom"  



To wielkie święto gotowania i pomagania trwało cały weekend i w całym Lublinie było o nim 

głośno! Masa pozytywnej energii, wielkie talenty kulinarne, i mali i duzi - wszyscy 

pokazaliśmy, że razem możemy więcej! Uczestnicy nie zapomnieli też o naszych 

podopiecznych z Lublina. Wyjątkowi goście: Dorota Bęczkowska, Kevin J. Aiston oraz 

kucharze z Hell's Kitchen Polska: Małgorzata Augustyn, Jakub Wolski, Mikołaj Król 

zorganizowali małym pacjentom wyjątkową bajkoterapię! Na oddziale królowała "Kaczka 

Dziwaczka"! 

 

13. 04. 2017 – Wielkanocne Jaja w Olsztynie 
Kolejna arteterapia w Olsztynie za nami! Tym razem nasi dzielni podopieczni postanowili 

przygotować coś na zbliżające się Święta! Małych pacjentów poniosła wyobraźnia przy 

ozdabianiu wielkanocnych jaj! Były piękne! 

 

15. 04. 2017 – Wielkanocne odwiedziny w Warszawie 
Odwiedziliśmy naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka z niezwykłymi 

upominkami! Było pluszowo i słodko. Za pomoc w obdarowaniu małych pacjentów 

dziękujemy uczniom Zespołu Szkół nr 51 im. Domeyki w Warszawie! Na Trojdena za to 

zawitał Tomasz Ciachorowski, z którym rozdaliśmy porcelanowe zajączki ale też super 

śmiechowe poduszki! Nasza wizyta wywołała sporo uśmiechu. Za roześmiane poduszki 

dziękujemy Hitowym Emotikonkom. 

 

11. 05. 2017 – Urodziny na oddziale 
Urodzinowo w Kielcach! Wspólnie świętowaliśmy 16 urodziny Krystiana! Duuuuużo 

zdrówka i spełnienia marzeń!! 

 

 

 

 

24. 05. 2017 – Urodziny na oddziale 
17-tka to poważna sprawa! Dawid dziś obchodzi swoje urodziny, a Tomek skończył je 

niedawno! Nie mogło nas zabraknąć z tortem, upominkami i hucznym 100lat! Naszym 

gentlemanom życzymy oczywiście spełnienia marzeń i dużo uśmiechu! 

 

26. 05. 2017 – Dzień Mamy 
Święto wszystkim Mam! Nie mogło nas zabraknąć na oddziałach! 

Nasz specjalny wysłannik na Kasprzaka - Prezes Fundacji Tomasz Osuch - z przyjemnością 

wręczył każdej z dzielnych Mam wyjątkowy kolorowy bukiet! Wszystkim Mamom życzymy 

dużo uśmiechu i sił oraz spełnienia marzeń - nie tylko swoich! 

Na Mamy z oddziału onkologii w Kielcach czekały od samego rana miłe niespodzianki! 

Najpierw dzięki firmie Golden Rose Polska, która kolejny raz przygotowała dla naszych mam 

upominki z okazji ich święta, mogliśmy wręczyć coś co wszystkie kobiety lubią najbardziej- 

czyli produkty do makijażu! Następnie na szpitalnej świetlicy nasza wolontariuszka Ola, która 

jest wizażystką stworzyła prawdziwy salon piękności! Każda z Mam która oddała się w jej 

ręce wyszła z przepięknym makijażem. Jeszcze raz dziękujemy firmie Golden Rose za 

upominki, a Oli za makijaże którymi wszystkie Mamy były zachwycone! 

Odwiedziliśmy też mamy naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii w 

Warszawie! Razem z nami był też Książę Kamil, który obdarowywał Mamy kolorowymi 



bukiecikami a małych pacjentów upominkami! Udało nam się wywołać mnóstwo uśmiechu i 

u mam, ale też naszych podopiecznych! Nasz Książę spisał się na medal - dziękujemy!!  
W Olsztynie wspólnie ze studentkami Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego oraz 

uczniami TEB Edukacja Olsztyn przygotowaliśmy prawdziwy Beauty Day dla naszych 

dzielnych Mam! Makijaże, fryzury, wspólne pogaduchy wywołały sporo uśmiechów! Dbamy 

o Mamy! 

Na mamy naszych podopiecznych z Lublina czekała prawdziwa gratka!  Specjalnie dla nich, 

oddział onkologii zamienił się w istny Salon Piękności! Dzięki naszym wolontariuszkom oraz 

Weronice, Marii i Izie mogliśmy podkreślić urodę dzielnych mam! Uśmiechnięte mamy to 

uśmiechnięte dzieci! 

 

 

31. 05. 2017 – Wyjątkowy Dzień Dziecka w Olsztynie 
Obchody Dnia Dziecka w Fundacji Spełnionych Marzeń rozpoczęliśmy w Olsztynie nieco 

wcześniej! Było niesamowicie kolorowo, wesoło, czyli tak jak powinno się świętować ten 

najważniejszy dzień wszystkich dzieci! Oczywiście każdy mały i duży pacjent dostał super 

pakę prezentów, które wręczali Teresa Czarnecka i Tomek Osuch! O niesamowitą imprezkę 

zadbały animatorki Iga oraz Dominika z Domifika oraz Wojtek z grupy kuglarzy La Truppa - 

wielkie dzięki! A dla naszych podopiecznych z Olsztyna jeszcze raz: spełnienia marzeń!  

 

01. 06. 2017 – Dzień Dziecka na oddziałach 
Odwiedziliśmy naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii Samodzielnego 

Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie! Jak zwykle był z nami Szymon 

Majewski, a towarzyszyły mu Linda i Bożena Sztyller z Fundacji Duval! Ogromniaste 

prezenty trafiły do małych i dużych pacjentów, a ile wywołały uśmiechu? Mnóstwo! Za 

nieocenioną pomoc w zakupie prezentów dziękujemy Fundacji Duval, za misie Endo 

oczywiście endo.pl! 

W Lublinie odwiedziliśmy też naszych podopiecznych z Lublina! Wielgachne torby 

prezentów trafiły i do małych i do dużych! Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka na oddziale 

w Lublinie ogromnie dziękujemy Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.!! 

Nie mogło nas zabraknąć również u naszych podopiecznych z Instytut Matki i Dziecka, gdzie 

prezenty razem z nami wręczała Doda! Były superpaki niespodzianki i wielka radość! 

Właśnie tak Fundacja Spełnionych Marzeń świętuje Dzień Dziecka! Doda ogromnie 

dziękujemy Ci za te wszystkie uśmiechy i za to, że zawsze możemy na Ciebie liczyć !! Do 

zobaczenia! 

Nasi podopieczni z Kielc też spędzili ten dzień wyjątkowo! Na oddziale pojawili się studenci 

z Instytutu Edukacji Muzycznej UJK Kielce! Katarzyna Retelewska, Paulina Chyc i 

Arkadiusz Solarz zaprezentowali kilka znanych i lubianych utworów. Było wspólne 

śpiewanie, trochę nauki o instrumentach, a także pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło tańców! 

Finałem były oczywiście prezenty i życzenia z okazji Dnia Dziecka! 
 

19. 06. 2017 – Urodziny na oddziale 
Wczoraj swoje 5-te urodziny obchodził Sebastian - nasz podopieczny z Olsztyna! Oczywiście 

były prezenty, życzenia i huczne 100lat! Małemu Sebastianowi życzymy duuużo zdrówka i 

oczywiście spełnienia marzeń! 

 

18. 07. 2017 – Urodziny na oddziale 



Dzisiaj urodziny obchodzi nasz podopieczny Radzio! Nie ma przelewek, bo to już 18-ta 

wiosna!! Nie mogło nas zabraknąć z tortem oraz prezentami! Głośno odśpiewaliśmy 100 lat, a 

później poczęstowaliśmy cały oddział słodziutkim tortem! Radku! Jeszcze raz wszystkiego co 

najlepsze i spełnienia marzeń! 

 

19. 09. 2017 – Urodziny na oddziale 
Dzisiaj swoje 11ste urodziny obchodzi nasz podopieczny Patryk! Było podwójne Sto lat, 

prezenty i aż 3 torty!!Jak się bawić to się bawić! Patryk! Jeszcze raz dużo zdrówka i 

spełnienia marzeń!  

 

02. 10. 2017 – Dzień Chłopaka w Kielcach 
Dzień Chłopaka to bardzo fajna okazja do świętowania i zrobienia czegoś niecodziennego. W 

związku z tym każdy z naszych małych podopiecznych z kieleckiego oddziału stał się tego 

dnia prawdziwym Supermanem, z ogromnymi podkładami siły i mocy. Za tą mega fajną 

zabawę dziękujemy naszej zaprzyjaźnionej wypożyczalni strojów Tomex! Poza tym każdy z 

naszych pacjentów dostał bardzo miły prezent- jakim był kubek przygotowany specjalnie na 

tę okazję! Wszystkim chłopcom dużym i małym życzymy wszystkiego dobrego w ich święto! 

 

18. 09. 2017 – Urodziny na oddziale!  
Dzisiaj swoje 11ste urodziny obchodzi nasz podopieczny Patryk! Było podwójne Sto lat, 

prezenty i aż 3 torty!!Jak się bawić to się bawić! Patryk! Jeszcze raz dużo zdrówka i 

spełnienia marzeń! 

 

30. 10. 2017- Halloween na oddziałach 

Już jutro najstraszniejsze święto roku, czyli Halloween. Nasi podopieczni z oddziału 

onkologii i hematologii Szpitala Pediatrycznego WUM przetrwali nalot czarownic i jednego 

upiornego Meksykanina! Było strasznie....śmiesznie! Mali pacjenci mogli liczyć na zestaw 

mini dyń i pajęczyn! Były też ekstra gazetki i bańki mydlane! Tajemniczy Meksykanin 

pozował do każdej fotki, a chętnych było sporo! Dziękujemy naszym podopiecznym za super 

imprezkę. Kamilu, wielkie dzięki za mega rolę Meksykanina! 

Na oddziale w Kielcach też świętowaliśmy Halloween! Było upiornie, strasznie i.. mega 

zabawnie. Wszystko to dzięki dekoracjom na świetlicy które wykonały nasze wolontariuszki 

oraz gadżetom dzięki którym nasi mali pacjenci mogli przebierać się za co tylko chcieli! Nie 

zabrakło małych słodkości, wspólnych zdjęć, dobrych humorów i świetnej zabawy do której 

włączyli się również dorośli! 

 

3. 11. 2017 –  2. Urodziny naszego podopiecznego Leosia  
Na  oddziale w Kielcach odbyła się niezła imprezka! za sprawą naszego podopiecznego 

Leosia, który wczoraj obchodził swoje 2. urodzinki! Wielki tort i jeszcze większe prezenty 

trafiły do naszego małego Jubilata! Leosiu, dużo dużo zdrówka, szerokiego uśmiechu i, 

oczywiście, spełnienia marzeń!  

 

20. 11. 2017 – Urodziny w Kielcach  



A my dzisiaj świętujemy na oddziale w Kielcach! 5. urodziny naszej podopiecznej Majki! Był 

pyszny tort, oczywiście czapeczka Jubilatki, ale przede wszystkim super imprezka i jak widać 

szerokie uśmiechy! Maju życzymy Ci wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, jeszcze 

więcej uśmiechu i spełnienia marzeń! 

 

25. 11. 2017 – Urodziny Szymona 
Nasz podopieczny z Kielc - Szymon, obchodził wczoraj swoje 7. urodziny! A jeśli urodziny, 

to musi być imprezka! Oczywiście świętowaliśmy w większym gronie. Był tort ze 

świeczkami, prezenty, a nawet szampan! Szymonie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 

 

27. 11. 2017 – Dzień Pluszowego Misia na oddziałach  
Na oddziale w Kielcach obchodziliśmy Dzień Pluszowego. Świętowanie nie byłoby możliwe 

gdyby nie uczniowie oraz kadra z Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum 

im. St. Konarskiego oraz Niepublicznego Przedszkola „Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Dziękujemy uczniom i rodzicom, który już kolejny rok nie zapominają o naszych 

podopiecznych! Jesteście niesamowici! 

 

30. 11. 2017- Andrzejki w Lublinie 
W Andrzejki naszych podopiecznych z oddziału onkologii w Lublinie nie mogły ominąć 

zabawy andrzejkowe! Wolontariusze zadbali o magiczną kulę, przyspieszony kurs wróżenia z 

kart, lanie wosku, magiczną atmosferę i przede wszystkim świetną zabawę. Oddział ogarnęły 

wróżki i wróżbici z czterech stron świata! A u naszych podopiecznych pojawiły się szerokie 

uśmiechy! 

 

5. 12. 2017 – Mikołajki jak z bajki w Kielcach 
Naszych podopiecznych z Kielc odwiedził nie kto inny jak Św. Mikołaj. Przynosząc 

wspaniałe prezenty i wnosząc mnóstwo radości na oddział! Razem z Mikołajem pojawiły się 

też elfy z Grupa animacyjna AniMa! Ogromnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 

naszą akcję - jesteście najlepszymi Mikołajami - koniecznie wejdźcie na Mikołajki jak z bajki 

- oddział w Kielcach tam Mikołajki trwają cały czas! 

 

06.12.2017 – Motomikołajki w Olsztynie 

 
Do naszych podopiecznych z oddziału onkologii w Olsztynie po raz kolejny zawitała ekipa 

MotoBracia.pl! Do małych pacjentów dosłownie wjechały ekstra motocykle, na których 

każdy mógł zasiąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie! Skoro Mikołajki to muszą być prezenty! i 

były!! Każdy z podopiecznych mógł liczyć na ekstra upominki! Ogromnie dziękujemy całej 

załodze MotoBracia.pl! To kolejne MOTOMIKOŁAJKI i początek super tradycji!  

 

6. 12. 2017 - Mikołajki jak z bajki na Trojdena! 
Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii odwiedzili kolorowi, a przede 

wszystkim bajkowi wolontariusze wraz ze Świętym Mikołajem! Były oczywiście prezenty, 

wspólne kolędowanie, kolorowe balony, tańce i mnóstwo radości! Nasi podopieczni byli 

zachwyceni odwiedzinami i upominkami, a uśmiechy udało nam się wywołać na całym 

oddziale! Ogromnie dziękujemy pracownikom firmy IQVIA, którzy zorganizowali nam super 

kolorową imprezkę na oddziale, zadbali o świetne prezenty i każdy szczegół! Dziękujemy 

również Fundacja Ronalda McDonalda- za pomoc w logistyce akcji! 

 

https://www.facebook.com/motobracia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/motobracia/?fref=mentions


6.12.2017 – Mikołajki jak z bajki w Lublinie 
Naszych podopiecznych odwiedził prawdziwy św. Mikołaj z zastępem swoich pomocników. 

Prezenty sprawiły małym pacjentom ogromną radość, a odwiedziny sprawiły że na naszym 

oddziale poczuliśmy Magię Świąt! Dziękujemy każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do akcji 

Mikołajki jak z bajki - oddział w Lublinie. 

 

15.12.2017 – Święty Mikołaj w Olsztynie 

 
Święty Mikołaj zawitał do naszych Podopiecznych na oddziale onkologii w Olsztynie. 

Oprócz wizyty Mikołaja wielkim zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy przygotowane 

przez dziewczyny z Domifiki oraz fotobudka, która dostarczyła naszym Podopiecznym dużo 

radości. Mikołajowi towarzyszyli Iwona Pawlowicz oraz Tomek Osuch w roli śnieżynek! 

 

19.12.2017 – Gwiazdka na Trojdena  

 
Gwiazdkę na Trojdena uświetnił osobiście Szymon Majewski w roli Świętego Mikołaja. 

Towarzyszyła mu Estera w roli Śnieżynki. Święty Mikołaj zrobił olbrzymią niespodziankę 

swoją wizytą u naszych Podopiecznych. Dzieci otrzymały olbrzymie ilości prezentów. To 

ogromna przyjemność dla naszej Fundacji być w takich dniach przy naszych Pacjentach i 

widzieć te szerokie uśmiechy. 

 

20.12.2017 – Gwiazdka w Olsztynie 

 
Oddział Onkologii w Olsztynie rozbrzmiewał pięknymi kolędami, które zaśpiewane zostały 

razem z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.  

Było bardzo wesoło, pacjenci oprócz wspaniałych kartek świątecznych, które przygotowały 

dla nich dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Suszu otrzymały piękne, kolorowe piżamki. 

Bardzo dziękujemy naszym wyjątkowym gościom! 

 

20.12.2017 – Gwiazdka na Kacprzaka 

 
Kolędowanie na Kacprzaka odbyło się z udziałem Dody i Luberta, którzy zaśpiewali ze 

wszystkimi kilka kolęd oraz rozdali olbrzymie prezenty. Radość dzielnych pacjentów 

wywołała uśmiech na twarzach wszystkich obecnych. 

 

21.12.2017 –Gwiazdka w Kielcach 
 

Na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy w 

wykonaniu wspólnoty Zarażę Cię Bogiem. 

Atmosfera podczas spotkania była niezwykle rodzinna, a po pięknej przemowie księdza 

wszyscy mogli  razem z personelem szpitala, rodzicami, dziećmi i wolontariuszami przy 

opłatku złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta. Po spotkaniu na 

naszych podopiecznych pod choinką czekały oczywiście prezenty! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1926785384255357/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ZarazeCieBogiem/?fref=mentions


 

 

 

 

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe 

19. 01. 2017 – Dziarą w Raka w Kielcach 

8. 02. 2017 – Dziarą w Raka w Lublinie 

14. 02. 2017 – Dziarą w Raka w Lublinie 

20. 02. 2017 - Karnawałowy Pokaz Mody Dzieci-Dzieciom w 

Bałtowie! 

Co to był za pokaz! Nasi podopieczni po raz kolejny pokazali, że wybieg i świat mody nie jest 

im obcy! To była już 15. edycja Pokazu Mody Dzieci-Dzieciom, podczas której nasi 

podopieczni wcielili się w rolę modeli i razem z nami świętowali to najważniejsze w swoim 

życiu zwycięstwo!  

Mali pacjenci oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach podczas pokazu prezentowali kolekcję marki Endo, a na wybiegu towarzyszyli im 

Przyjaciele Fundacji: Panie Anna Duda, Kinga Wnuk, Monika Kowalska, Agnieszka Głuch 

oraz Panowie: Szymon Majewski, Michał Lewandowski i Ornette Stepien! To nie był jedyny 

modowy punkt wieczoru. Aby dodać otuchy małym modelom na wybiegu, Panie 

reprezentujące Ziemię Świętokrzyską wystąpiły w pokazie mody marki MILAGO! Cały 

wieczór brawurowo poprowadziła Katarzyna Cichopek! O muzyczną stronę zadbali Grzegorz 

Stępień z zespołem Ornette, a muzyczny finał zapewnił nam zespół Papa D. Zwieńczeniem 

wieczoru była aukcja charytatywna, którą wspólnie poprowadzili Kasia Cichopek i Szymon 

Majewski! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział i dziękujemy również tym 

którzy przekazali nam niesamowite giftY (m.in. Thecadess, Bałtowska Akademia Kobiet,). 

Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla 

naszych podopiecznych. Karnawałowy Pokaz Mody "Dzieci-Dzieciom" to już trzecia edycja 

organizowana we współpracy z JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny, a po raz drugi 

odbyła się w urokliwym miejscu czyli Bałtowski Zapiecek. Specjalne podziękowania dla 

Monika Lichota za całą trzyletnią i przede wszystkim genialną współpracę! 

 

 

 

6.03. 2017 – Pokaz Mody „Piękne nad Życie” 

Pokaz Mody Piękne Nad Życie z udziałem naszych podopiecznych z Instytut Matki i 

Dziecka! Trzecią edycję tego niezwykłego wydarzenia organizujemy we współpracy z 

Klubem Integracji Europejskiej. W kreacjach swojego własnego projektu wystąpiły 



dziewczyny: Ewa, Basia, Klaudia, Milena, Malina, Karolina, Wiktoria, Iza, Paulina, 

Dominika. Było pięknie! 

24. 04. 2017 – Fashion Square w Krakowie 

Kolejny niesamowity Pokaz Mody za nami! Tym razem nasze małe podopieczne z Kielc oraz 

pacjentki Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wzięły udział w wielkim wydarzeniu 

modowym, czyli Fashion Square! Oliwii, Monice, Emilce, Natalii, Marcelinie, Marysi, 

Antoninie, Lilianie i Oli towarzyszyli Anna Radwan, Hanna Bieluszko, Marta Konarska, 

Bogdan Brzyski, Renata Przemyk, Katarzyna Tlałka, Aleksandra Królik, Marcin Czarnik oraz 

Urszula Grabowska. Nasze cudowne i już w pełni profesjonalne modowe pary prezentowały 

kolekcję marki endo.pl - wieloletniego Partnera Pokazów naszej Fundacji! Ogromnie 

dziękujemy Dorocie Wróblewskiej oraz Tomaszowi Schimscheinerowi za nieocenioną pomoc 

i wsparcie! Dziękujemy również Galerii Krakowskiej! Ogromne podziękowania dla naszych 

dzielnych modelek oraz modeli!  

19. 05. 2017 – Nasi podopieczni projektantami 

Nasi podopieczni w ramach zajęć plastycznych, przygotowali nieziemskie grafiki, które 

trafiły wprost na wybieg. Stało się tak podczas Warsaw Fashion Day – Charytatywnego 

Pokazu Mody w którym udział brali m.in. Beata Tadla, Karolina Szostak, Tomasz 

Ciachorowski, Paweł Stasiak i Leszek Stanek! Czuliśmy ogromną dumę widząc prace małych 

pacjentów, które stworzyły super kolekcję! Może czeka ich kariera grafików lub 

projektantów? Trzymamy kciuki! Projektantami koszulek są nasi podopieczni z Warszawy 

oraz Kielc, ale też uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych! Dziękujemy ogromnie Martynie, 

Tomkowi, Wiktorowi, Jankowi, Marysi, Natalce, Karolowi, Klaudii, Mikołajowi, Miłoszowi, 

Patrykowi, Kazikowi, Oliwce, Antosi oraz Kamilowi! 

04. 06. 2017 – Szpiknikowa Harleyada Marzeń 

Nasi podopieczni razem z Klubem Motocyklowym Warsaw Chapter Poland zawładnęli 

ulicami Warszawy! Cudowni podopieczni, fantastyczni ludzie i niepowtarzalne maszyny. 

Dziękujemy wszystkim, bez których nie odbyłby się tak widowiskowy przejazd! Wielkie 

dzięki dla firmy Znagar, Techno-usługi Jacek Banulski, Medicover, Polska Policja, Fundacja 

Ratownictwo Motocyklowe Polska! X Szpiknikowa Harley'ada Marzeń, czyli wielkie święto 

naszych podopiecznych! Razem z nami byli pacjenci 5 oddziałów onkologii, ich bliscy, 

załoga Warsaw Chapter Poland, cała ekipa Fundacji i nasi Przyjaciele! Przed wyruszeniem w 

miasto nasi podopieczni założyli specjalne koszulki, a na naszym stoisku zadbaliśmy też o 

tatuaże! Oczywiście było wspólne pamiątkowe zdjęcie i mnóstwo pozytywnej energii! 

Diamenty & Brylanty MART DIAMONDS przygotowało też specjalną niespodziankę dla 

małych pacjentów. Kamienie Szczęścia, czyli wyjątkowe brylanty naszym podopiecznym, 

którzy ukończyli leczenie, wręczył Marcin Dąbkowski! Z racji Dnia Dawcy Szpiku, imprezę 

organizowaliśmy razem z DKMS, a 61 nowych dawców szpiku znalazło się w bazie! Imprezę 

poprowadzili niezawodni: Magdalena Kasperowicz i Michał Figurski. Razem z nami był też 

Tomasz Ciachorowski! Specjalnie dla naszych podopiecznych zagrali Ornette Stepien i 



NickiQueen, którym dziękujemy za rozkręcenie niezłej imprezki! Dziękujemy wszystkim, bez 

których nie byłoby tegorocznej edycji! Wielkie dzięki dla firmy Znagar, Techno-usługi Jacek 

Banulski, Medicover, Polska Policja, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, Ornette 

oraz firmie Master i Grupa e4e! 

19. 06. 2017 – Warsaw Fashion Street 

Warsaw Fashion Street to prawdziwe święto mody, ale od kilku dobrych lat to także wielkie 

święto naszych podopiecznych, czyli małych pacjentów onkologicznych! Wczoraj 

zawładnęliśmy wybiegiem na Krakowskim Przedmieściu i to w naprawdę doborowym 

towarzystwie. Hubert, Zosia, Artur, Agatka, Patryk, Gabryś, Kinga, Dawid, Olek, Miłosz i 

Paulina - nasi wyjątkowi modele wystąpili w najnowszej charytatywnej kolekcji Endo i 

Magdaleny Różczki - RazemMożemyWięcej! Oczywiście na wybiegu mogli liczyć na 

ogromne wsparcie Przyjaciół Fundacji: Magdaleny Różczki, Conrado Moreno, Agnieszki 

Włodarczyk, Tomasza Ciachorowskiego, Izabeli Krzan, Andżeliki Piechowiak, Darii 

Widawskiej, Gabi Drzewieckiej, Joanny Racewicz, Mateusza Damięckiego, Adiego 

Kowalskiego i Szymon Majewski! Cudownym finałem pokazu był występ Majki Jeżowskiej, 

która przypomniała wszystkim, że "Marzenia się spełniają"! Dziękujemy organizatorom, a w 

szczególności Pani Dorocie Wróblewskiej, dziękujemy naszym Przyjaciołom! Wielkie 

podziękowania dla Magdaleny Różczki i endo.pl oraz Pani Anety Kołaszewskiej za pokazanie 

nam, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

ArtStudio Marzeń na Warsaw Fashion Street: Tegoroczna edycja Warsaw Fashion Street to 

nie tylko pokaz z udziałem naszych podopiecznych! Wspólnie z endo.pl przygotowaliśmy 

dzień pełen atrakcji dla maluchów i nie tylko! Wszystkie aktywności miały jeden temat 

przewodni: MARZENIA! Gliniane i drewniane lampki Aladyna były w wyjątkowy sposób 

dekorowane przez naszych gości, a każdy mógł liczyć na niepowtarzalną bransoletkę z 

lampką Aladyna. Nasi mali artyści mogli się wcielić również w role projektantów - 

przygotowując grafikę na koszulkę dla siebie lub dla Misia Endo! Na dzieci czekało 

malowanie twarzy i mnóstwo baloników! Niepowtarzalna atrakcją było DRZEWO 

MARZEŃ, na którym każdy mógł powiesić swoje najskrytsze marzenia, które oczywiście się 

spełnią! Dziękujemy naszym wolontariuszom oraz załodze marki endo.pl za wyjątkowy 

Dzień Marzyciela na Krakowskim Przedmieściu! 

23. 06. 2017 – II edycja Onko-Survivalu 

Onko-Survival to niepowtarzalny projekt Fundacja Spełnionych Marzeń i Fundacja 

Pocancerowani! Przed Wami relacja z wyjątkowego wypadu naszych podopiecznych, byłych 

pacjentów onkologicznych, którzy przeżyli prawdziwą szkołę przetrwania w Lasach 

Januszewskich! Nasi uczestnicy: Kasia, Basia, dwie Mileny, Kacper i Bartek pod czujnym 

okiem płk Roberta Edelwajna musieli stworzyć dom w środku lasu! Rozpoczęli od budowy 

osady, w której spali, jedli i żyli podczas tych 4 dni! Prysznic w środku lasu, polowa kuchnia i 

niepowtarzalne posłania - to cechy charakterystyczne ich obozu! Jednak budowa obozowiska 

to nie wszystko! Uczestnicy mieli także specjalne warsztaty integracyjne, w których szybko 

wyłonili lidera grupy. Onko-Survival to także mały off-road samochodami terenowymi i 



przeprawa przez rzekę! Onko-Survival to przede wszystkim wielka przygoda, która 

przypomniała naszym podopiecznym ile siły mają w sobie! Jesteśmy z Was dumni! Ogromne 

podziękowania dla Teva Polska, Fundacji Pocancerowani oraz płk. Roberta Edelwajna! 

Uczestników Onko-Survivalu odwiedziła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-

Duda! To była naprawdę wyjątkowa wizyta! Grupa pokazała Pani Prezydentowej 

samodzielnie zbudowane obozowisko! Pierwsza Dama spędziła z obozowiczami czas przy 

ognisku rozmawiając i wspólnie piekąc kiełbaski. Tematów do rozmów było sporo! Pani 

Prezydentowa opowiadała o swojej pracy i wspomnieniach z okresu bycia harcerką, a nasi 

podopieczni opowiedzieli na czym dokładnie polega Onko-Survival! Mogliśmy również 

liczyć na słodki upominek w postaci blachy ciasta prosto z Pałacu Prezydenckiego!  

 

04. 07. 2017 – Dziarą w Raka w Olsztynie 

Razem z ekipą Dziarą w raka, czyli Brzezowski Bodypainting SHOW, Banana-Ink oraz 

Marcinem odwiedziliśmy naszych podopiecznych z Olsztyna! Udało nam się stworzyć 

naprawdę wyjątkowe dzieła na skórze małych pacjentów i oczywiście wywołać mnóstwo 

uśmiechów. Do naszej stałej ekipy dołączyli też goście ze studia Silent Ink Olsztyn, którzy 

tworzyli przeróżne bajkowe postaci specjalnie dla naszych podopiecznych! Nasi podopieczni 

złapali bakcyla dziarania i pod czujnym okiem Banana-Ink dziarali swoje pierwsze banany! 

Jednak tatuaże to nie wszystko. Na oddziale w Olsztynie pojawił się też mistrz na swoich 

ryczących maszynach czyli Piotr Zaleś Zalewski! Każdy mógł zrobić pamiątkową fotkę na 

motocyklach oraz dostać plakat z autografem mistrza! Dziękujemy całej ekipie Dziarą w raka 

za kolejną nieziemską akcję! 

11. 09. 2017 – Benefis Marzeń 

Cudowne wydarzenie, niesamowici ludzie i magiczne chwile. Tak w skrócie możemy 

podsumować galę zorganizowaną z okazji 15urodzin Fundacja Spełnionych Marzeń. Ten 

wieczór był okazją do spotkania pierwszych podopiecznych fundacji, ich bliskich oraz 

wszystkich tych, którzy przez 15 lat razem z nami tworzyli magię na oddziałach onkologii. 

Jak wyglądał ten wyjątkowy wieczór? Dzięki cudownej parze prowadzących - Katarzyna 

Cichopek i Andrzej Nejman, mogliśmy się poczuć jak w gronie najbliższych przyjaciół! 

Prezes Fundacji - Tomek Osuch zapewnił nam olbrzymia dawkę wspomnień i chwil wzruszeń 

podczas wyświetlanych zdjęć z działań fundacji! Przez te 15 lat otrzymaliśmy dużo dobra, 

które mogliśmy przekazać również naszym podopiecznym! Nasz Benefis był niepowtarzalną 

okazją do nagrodzenia osób oraz firm, które dają cząstkę siebie małym pacjentom 

onkologicznym. Medale Aladyna trafiły do Fundacji DKMS, Star Wars Artistic Team oraz 

Doroty Wardyńskiej! Laureaci Statuetki Partnera Marzeń to firma Diamenty & Brylanty 

MART DIAMONDS, JLL Polska, endo.pl oraz Fundacji PZU. A najwyższe wyróżnienia, 

czyli Statuetki Aladyna trafiły do prof. Anny Raciborskiej - Kierownik Klinika Onkologii i 

Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Doroty Wróblewskiej organizatorce 

pokazów Warsaw Fashion Street! Podczas ceremonii wręczenia mogliśmy liczyć na naszych 

podopiecznych Fundacji: Ewę, Milenę oraz Pawła, członków Rady Fundacji: Szymona 



Majewskiego i Andrzeja Nejmana i naszych Przyjaciół Dody, Mariusza Korpolińskiego i 

Mateusza Damięckiego. 

Benefis to była też prawdziwa uczta muzyczna! Na scenie wystąpili: Patrycja Markowska, 

zespół Electric Girls, Wojtek Ezzat! Wyjątkowy finał zapewnił nam zespół Shantel, którego 

występ na długo pozostanie w naszej pamięci! 

Dziękujemy naszym Partnerom: firmie Mart Diamonds, PFRON oraz Teatr Kwadrat. 

Dziękujemy partnerom medialnym: Super Express, se.pl, Rzeczpospolita oraz Zwierciadło i 

Radio ON! 

18. 09. 2017- 15 lat Fundacji Spełnionych Marzeń! Imprezka w 

Lublinie. 

Nie damy Wam zapomnieć o naszych 15 urodzinach! Ten wyjątkowy jubileusz 

świętowaliśmy również z naszymi podopiecznymi z oddziału w Lublinie! Razem z nami był 

również wyjątkowy gość - uroczy i duży MIŚ! Oczywiście był tort, szampan, balony i przede 

wszystkim mnóstwo uśmiechu! 15 lat ma się raz! 

 

4. 11. 2017 - Charytatywny Turniej Gwiazd oraz I urodziny Hulakula 

Pierwsze Urodziny Hulakula i Koncert Video oraz Champaigne Show podczas których 

specjalnie dla naszej Fundacji odbył się Charytatywny Turniej Gwiazd! Znani i lubiani 

połączyli siły aby zdobyć jak najwięcej punktów! Udało się! Zwycięska drużyna, czyli 

Przemysław Cypryański, Maciek Florek, Rafał Mroczek i Patryk Czerniejewski uzyskali 

największą ilość punktów, co dało wynik 16600zł! Królem toru bowlingowego po raz kolejny 

został Przemysław Cypryański. Dziękujemy wszystkim, którzy walczyli o każdy punkt! 

Dziękujemy naszym Przyjaciołom, na których zawsze możemy liczyć! 

9. 11. 2017 – Wielki Test TVP o Piłsudskim 

Przemysław Cypryański i Michał Szyc- wielkie brawa!!! Wygrana w Wielki Test TVP to nie 

przelewki! Ogromnie dziękujemy za zadedykowanie swojego zwycięstwa i nagrody, 30 000 

zł, własnie nam! 

14. 11. 2017 – Premiera kolekcji „Razem możemy więcej” 

Kochani! Odbyła się oficjalna premiera charytatywnej kolekcji endo.pl dla Fundacji 

Spełnionych Marzeń do hasła Magdaleny Różczki - #razemmozemywiecej! 

To nie była zwykła konferencja - to spotkanie przyjaciół i ludzi o wielkich sercach! 

Oczywiście "gościem honorowym" był tegoroczny projekt Magdy Różczki i hasło RAZEM 

MOŻEMY WIĘCEJ! Dziękujemy Ambasadorom akcji, którzy nie tylko byli razem z nami 

wczoraj ale są razem z nami zawsze: Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, Szymon 

Majewski, Barbara Pasek i Rafał Jonkisz! Razem z nami byli również nasi dorośli już 



podopieczni - Milena i Paweł, którzy opowiadając nam swoje historie, pokazali jak ważne jest 

wsparcie w okresie leczenia.  

Wczorajsze spotkanie i dzisiejszy odzew świadczy o tym, że razem możemy więcej, a nawet 

wszystko!  

Dziękujemy Endo, OKK i wszystkim którzy staną się ambasadorami akcji oraz hasła 

#razemmozemywiecej! 

2. 12. 2017 – Dzwon okrętowy w Instytucie Matki i Dziecka   

W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka zawisł prawdziwy 

dzwon okrętowy! To dzięki byłym i obecnym żołnierzom z Stowarzyszenia Żołnierzy "KRS 

Formoza" oraz Panu Michałowi, który był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia! Dzwon 

okrętowy ma zagrzewać do boju i walki, a jego dźwięk będzie symbolizował wygraną walkę z 

chorobą Każdy z małych i większych pacjentów dostał też specjalną koszulkę Formozy! 

Dziękujemy naszym Darczyńcom za wspaniały prezent! 

21.12.2017 – Spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej  w Kielcach 

Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 

Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej odwiedzili oddział w Kielcach ,którzy przygotowali 

dla naszych podopiecznych mnóstwo wspaniałych prezentów i atrakcji! Było wspólne 

śpiewanie, a także wiele różnych gier i zabaw, także tych z nutką małej, zabawnej rywalizacji  

! Bardzo dziękujemy młodzieży i nauczycielom za ogromne serca i czas spędzony razem! do 

zobaczenia  

 

 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej  

10. 05. 2017 – Turnus rehabilitacyjny 

W naszym Centrum Rehabilitacji Społecznej trwa turnus rehabilitacyjny! Nasi podopieczni 

uśmiechnięci i pełni energii wykonują wszystkie ćwiczenia. Trzymamy kciuki, bo przed nimi 

jeszcze jeden tydzień intensywnej rehabilitacji! 

 

12. 06. 2017 – LaLiga Legends Poland 2017 

https://www.facebook.com/1.LO.Skarzysko/?fref=mentions
https://www.facebook.com/1.LO.Skarzysko/?fref=mentions


Na zaproszenie Fundacja Pocancerowani uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego wybrali się na 

niepowtarzalny mecz - LaLiga Legends Poland 2017! Tak nabiera się siły do ćwiczeń! 

Fundacji Pocancerowani dziękujemy za super czas! 

 

27. 06. 2017 – Kolejny turnus rehabilitacyjny 

W naszym Centrum Rehabilitacji Społecznej od tygodnia wesoło! To za sprawą uczestników 

kolejnego turnusu rehabilitacyjnego! Oczywiście pilnie ćwiczą pod okiem Pań rehabilitantek, 

a co najważniejsze - wspólne zajęcia sprawiają im ogromną frajdę! Zobaczcie jak to wygląda 

w praktyce! 

 

11. 07. 2017 – Kolejny turnus rehabilitacyjny  

W fundacyjnym Centrum Rehabilitacji Społecznej trwa kolejny dwutygodniowy turnus 

rehabilitacyjny! Nasi podopieczni dzielnie ćwiczą, ale zapewniamy, że świetnie się bawią! 

Zostało jeszcze kilka dni intensywnych ćwiczeń więc życzymy dużo energii! 

23. 10. 2017 – Turnus rehabilitacyjny 

Nowy tydzień zaczynamy z nową energią! Nasi podopieczni od tygodnia dzielnie ćwiczą na 

kolejnym turnusie rehabilitacyjnym! Humory dopisują, zapał do ćwiczeń jest! Trzymajcie za 

nich kciuki, bo przed nimi jeszcze kilka dni ostrej gimnastyki! 

17. 11. 2017 – Koniec pierwszego turnusu rehabilitacyjnego w nowej 

odsłonie 

Działa już najnowsza atrakcja naszych turnusów rehabilitacyjnych! Ścianka wspinaczkowa 

stałym punktem naszych ćwiczeń! Właśnie tego dnia skończył się kolejny dwutygodniowy 

turnus, podczas którego nasi podopieczni ćwiczyli intensywnie pod okiem Pań rehabilitantek! 

Ale to nie tylko ćwiczenia - nasze turnusy to świetna zabawa i możliwość integracji! 

11.12.2017 – Pokaz Mody „Dzieci – Dzieciom” 

11 grudnia  o godzinie 19:00 w Sali Ratuszowej Pałac Kultury i Nauki odbył się wyjątkowy 

Pokaz Mody "Dzieci-Dzieciom". Na wybiegu pojawili się mali pacjenci 3 oddziałów 

onkologicznych w Polsce: Warszawy, Kielc i Lublina. 

Podczas pokazu nasi modele prezentowali charytatywną kolekcję marki endo.pl dla Fundacji 

Spełnionych Marzeń do hasła Magdalena Różczka - "Razem możemy więcej". 

Mali pacjenci mogli liczyć na naprawdę mocne wsparcie. Na wybiegu razem z naszymi 

podopiecznymi wystąpili m.in.: Mateusz Damięcki, Krzysztof Jankowski JANKES , Szymon 

https://www.facebook.com/pages/Pa%C5%82ac-Kultury-i-Nauki/350740948448924
https://www.facebook.com/endopl/
https://www.facebook.com/Magdalena-Różczka-207226355971121/
https://www.facebook.com/Mateusz-Damięcki-233407416725787/
https://www.facebook.com/jankesofficial/
https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/


Majewski, Przemysław Cypryański, Conrado Moreno-Oficjalna Strona, Łukasz Zagrobelny, 

Piotr Zelt Oficjalnie, Antek Smykiewicz, Rafał Mroczek i Paweł Stasiak . Oprócz Gwiazd 

małym pacjentom towarzyszyli także członkinie Klub Integracji Europejskiej - 

współorganizatora wydarzenia. 

 

 

 

Wyjazdy  

6.02. 2017 – Pierwszy „Zimowy Obóz Marzeń” 

Grupa naszych podopiecznych z Lublina oraz Kielc wyjechała na pierwszy  tym roku, 

tygodniowy "Zimowy Obóz Marzeń" w JuraParku - Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. 

Nasi podopieczni, którzy nocowali na terenie JuraPark - Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego już na miejscu mieli bardzo dużo atrakcji! Od tych typowo zimowych: łyżwy, 

sanki, koła i karuzela śnieżna, przez rozrywkowe: Wioska Świętego Mikołaja, warsztaty z 

Panią Choinką i animatorami, aż do praktycznych! Nasi podopieczni brali udział w  

miniwarsztatach archeologicznych w Muzeum Jurajskim! Nie mogło zabraknąć wyjazdów. 

M.in. na warsztaty w Fabryka Porcelany AS Ćmielów czy do Krzemionek Opatowskich. Były 

też wyjazdy na pływalnię. ale oprócz zabaw i rozrywki nasi podopieczni znaleźli też czas na 

warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy. Szczególne podziękowania należy się całej kadrze 

JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz naszej fundacyjnej ekipie za genialną 

opiekę i uśmiechy naszych podopiecznych!  

 

 

21. 08. 2017 – Wakacje Marzeń 
Nasi podopieczni wrócili wczoraj z Wakacji Marzeń! Mamy zdjęcia i nie zawahamy się ich 

użyć! Na początek łapcie ich fantastyczne uśmiechy! Pozdrawiamy nasz Dream Team! 

Wracamy do bohaterów naszych tegorocznych Wakacji Marzeń! Grupa 18 podopiecznych 

wyruszyła na kilka dni na Mazury, ale przecież nie po to żeby siedzieć w domkach! Atrakcji 

było sporo! Zaczęliśmy od spływu kajakowego, z którego o mały włos nie mielibyśmy zdjęć, 

ale dobra dusza użyczyła nam swoje! Oczywiście były ogniska, wspólna gra w siatę, wyprawa 

do Mikołajek, a nawet wizyta w dawnej siedzibie Hitlera! Całej wyprawie towarzyszyły 

urocze uśmiechy naszych podopiecznych! Mamy nadzieję, że to naprawdę były dla Was 

Wakacje Marzeń! 

Za pomoc w organizacji akcji Wakacje Marzeń dziękujemy portalowi Demotywatory oraz 

wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/
https://www.facebook.com/przemyslawcypryanski/
https://www.facebook.com/strona.Conrado.Moreno/
https://www.facebook.com/lukaszzagrobelny/
https://www.facebook.com/piotrzeltoficjalnie/
https://www.facebook.com/AntekSmykiewicz.art/
https://www.facebook.com/rafalmroczekofficial/
https://www.facebook.com/PawelStasiakOfficial/
https://www.facebook.com/KlubIntegracjiEuropejskiej/


SPOTKANIA 

5.04. 2017- Spotkanie Mistrzów w Kielcach 

Naszych  pacjentów z oddziału onkologii i hematologii w Kielcach odwiedził zawodnik Vive 

Tauron Kielce Paweł Paczkowski! Pojawił się u naszych podopiecznych z największym 

klubowym trofeum - za zeszłoroczne zwycięstwo Ligi Mistrzów! Każdy miał okazję 

potrzymać w swoich rękach tą niezwykłą nagrodę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z 

Pawłem, a także otrzymać od niego autograf! Dziękujemy za wielką moc pozytywnej energii 

przekazanej naszym podopiecznym! Do zobaczenia! 

7. 04. 2017  - Na sportowo w Kielcach 

Nasi podopieczni z Kielc mogli w wyjątkowy sposób spędzić Światowy Dzień Sportu! Na 

oddziale pojawili się zawodnicy klubu Effector Kielce! Siatkarze Bartosz Bućko, Jakub 

Wachnik, Krzysztof Antosik oraz fizjoterapeuta Dawid Gadula i Anna Olszewska - Dyrektor 

ds. marketingu klubu, spędzili czas z naszymi małymi podopieczni rozmawiając o sporcie, ale 

nie tylko! Wywiązały się naprawdę ciekawe dyskusje! Oczywiście były wspólne zdjęcia i 

autografy! Nasi podopieczni mieli okazję zmierzyć się ze swoimi gośćmi w sportowym 

pojedynku! Effector Kielce ogromnie dziękujemy za super czas! 

10. 04. 2017 – Wyjątkowe spotkanie na Kasprzaka 

Naszych podopiecznych odwiedził Tomasz Oświeciński! Nasz gość wywołał sporo 

uśmiechów i u tych małych, ale też u tych dużych! Oczywiście były wspólne zdjęcia, 

autografy i obowiązkowe selfie! Tomku, ogromnie dziękujemy za te wszystkie uśmiechy i 

genialną niespodziankę! 

12. 05. 2017 – Robert Moskwa w Olsztynie 

Robert Moskwa zrobił niemałą niespodziankę naszym podopiecznym z Olsztyna! Razem z 

Mariuszem Korpolińskim odwiedzili małych pacjentów! Pan Robert załapał się nawet na 

partyjkę Chińczyka! Oczywiście były wspólne zdjęcia, autografy i oficjalny wpis do 

fundacyjnej "Księgi Gości"! Dziękujemy za odwiedziny! 

31. 05. 2017 – Kurs żonglowania w Lublinie 

Do naszych podopiecznych z Lublina zawitał Konrad Kowalski, który opowiedział nam 

legendę o Czarciej Łapie! Jednak na tym się nie skończyło! Pan Konrad, który na co dzień 

jest aktorem, ale też kuglarzem, uczył naszych podopiecznych żonglowania! Naprawdę 

dobrze im poszło! Akcja w Lublinie była organizowana we współpracy z Fundacja DKMS! 

05. 06. 2017 – Drużyna Szpiku w Olsztynie 

Mali pacjenci z Olsztyna dalej świętowali Dzień Dziecka. Jak co roku, naszych 

podopiecznych odwiedziła DRUŻYNA SZPIKU i Drużyna Szpiku Barciany! Mali i więksi 



pacjenci mogli liczyć na prezenty, ale tez odwiedziny uroczych maskotek! Była tez Świnka 

Peppa! Naszym gościom ogromnie dziękujemy za super czas! Do zobaczenia! 

12. 07. 2017 – Niezwykłe spotkanie w Kielcach 

Naszych podopiecznych na oddziale z Kielc odwiedziły sympatyczne Panie z Energetyczne 

Centrum Nauki, które mieści się w Kielecki Park Technologiczny! Panie przygotowały dla 

naszych małych pacjentów wspaniały pokaz z użyciem suchego lodu! Podczas kilku 

doświadczeń byliśmy świadkami niezwykłych zjawisk! Ponadto dzieci mogły samodzielnie 

pod okiem naszych gości brać czynny udział w doświadczeniach. Dziękujemy z całego serca 

za wspaniały dzień pełen wrażeń! 

 

13. 07. 2017 – Planszówki i inne gry w Instytucie Matki i Dziecka 

Wspólnie z wolontariuszami odwiedziliśmy małych pacjentów z Instytut Matki i Dziecka!  

Temat przewodni to oczywiście planszówki i inne gry!! Jednak na naszych podopiecznych nie 

ma mocnych! "Roztrzaskali" nas na łopatki! Dziękujemy wolontariuszom z SAS Institute za 

mega popołudnie! 

 

27. 07. 2017 – Iluzjonista w Lublinie 

Naszych podopiecznych z oddziału onkologii i hematologii w Lublinie odwiedził Iluzjonista 

Piotr Denisiuk! Oczywiście najpierw mogliśmy liczyć na wyjątkowy pokaz iluzji na 

szpitalnym korytarzu! Większość z nas do dziś nie wie, jak ta magia się zadziała! Później nasi 

pacjenci mogli liczyć na indywidualne lekcje iluzji. Gość wywołał sporo super uśmiechów! 

Piotrze, ogromnie dziękujemy za kolejne odwiedziny! 

 

01. 08. 2017 – Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie 

Na oddziale gościliśmy grupę z Włoch - Mattatoio Sospeso, która przyjechała do Lublina w 

ramach Carnavalu Sztukmistrzów. Mieliśmy występ w rodzaju klaunady. Dzieciaki też 

otrzymały okulary przeciwsłoneczne, bańki mydlane i zmywalne tatuaże - materiały 

promocyjne miasta. Nawet personel zaangażował się w przedstawienie! Było super! 

 

10. 08. 2017 – „Bańkologia” na oddziale w Kielcach 

Nasi podopieczni z Kielc kolejny raz uczestniczyli w niezwykle ciekawych warsztatach 

prowadzonych przez Panie z Energetycznego Centrum Nauki mieszczącego się w Kieleckim 

Parku Technologicznym. Tym razem tematem zajęć było tworzenie baniek mydlanych za 



pomocą wielu ciekawych akcesoriów. Dzięki temu mogliśmy między innymi od początku do 

końca poznać proces powstawania baniek mydlanych, zarówno tych okrągłych jak i 

kwadratowych! Było przy tym wiele fantastycznej zabawy, za co z całego serca dziękujemy. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne spotkanie, do zobaczenia! 

 

 

15. 09. 2017 – Wizyta Maćka Musiała na Trojdena 

Naszych podopiecznych z oddziału na Trojdena odwiedził wyjątkowy gość- Maciej Musiał. 

To była wizyta pełna uśmiechów i wspólnych rozmów. Zrobiła się cudowna rodzinna 

atmosfera, jak w serialu rodzinka.pl! Maćku, ogromnie dziękujemy za te wszystkie uśmiechy 

i mamy nadzieję, że do zobaczenia! Klaudia - wielkie dzięki za pomoc w organizacji 

spotkania! 

13. 10. 2017 – Karolina Pilarczyk na Kasprzaka 

Naszych podopiecznych z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

odwiedził wyjątkowy duet! Na oddziale pojawiła się Królowa Polskiego Driftu Karolina 

Pilarczyk Professional Drift Driver oraz Mariusz Dziurleja! Nasi goście mieli dla każdego z 

pacjentów ekstra upominek! Oczywiście był czas na pogawędki o drifcie i nie tylko! Nasi 

goście wprowadzili masę uśmiechu i pozytywnej energii! Padły propozycje wspólnych 

driftów i kolejnych spotkań! Trzymamy za słowo i ogromnie dziękujemy naszym gościom za 

ekstra czas! Ewa Lubert jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w organizacji tego spotkania! 

 

19. 10. 2017 – Popołudnie z Karolem Okrasą 

Naszych podopiecznych z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

odwiedził Karol Okrasa! Karol nie po raz pierwszy gotuje coś na naszym oddziale! Razem z 

Karolem u naszych podopiecznych pojawił się też Maciek, który asystował przy tworzeniu 

kulinarnych dzieł sztuki! Jak zwykle było smacznie i śmiesznie! Karol ogromnie dziękujemy 

Ci za te wszystkie uśmiechy i pełne brzuszki! To było wyjątkowo słodkie popołudnie! A co 

tam się działo? Zobaczcie sami! 

8. 11. 2017 – SPA na oddziale w Kielcach - dbamy o MAMY! 

Masaż klasyczny, gorącymi kamieniami oraz bańkami chińskimi przy zapachowych 

świeczkach i relaksacyjnej muzyce a potem maseczki, zabiegi na dłonie i piękny makijaż? 

Tak‼️ I to na oddziale onkologii i hematologii w Kielcach! To dzięki fizjoterapeutkom- 

naszej wolontariuszce Kindze oraz Marcie i Dorocie, które zadbały o chwilę wyciszenia i 

relaksu w dobrych rękach. Strefą pielęgnacji i piękna zajęła się Pani Magdalena Stubba - 

dyrektor sprzedaży z MARY KAY! To było po prostu PIĘKNE popołudnie! Bardzo 

dziękujemy fizjoterapeutkom i Pani Magdzie, za te przecudowne kilka godzin! 



15. 11. 2017 – Pokaz Karate w Kielcach 

Naszych podopiecznych z kieleckiego oddział onkologii i hematologii w Kielcach odwiedzili 

zawodnicy z Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea. Zaprezentowali nam wspaniały 

pokaz swoich umiejętności! Nasi podopieczni mogli poznać podstawowe ruchy i zwroty, 

które obowiązują w karate! Na zakończenie naszego spotkania oprócz książeczek i koszulek, 

otrzymaliśmy japoński znak „Duch Walki”, który zdobi nasz szpitalny korytarz i przypomina 

nam o najważniejszej walce która toczy się na oddziale. Dziękujemy z całego serca za 

wspaniałe odwiedziny i ogromne wsparcie które od Was dostaliśmy! Już nie możemy 

doczekać się kolejnego spotkania! 

22. 11. 2017- Lekcja Kickboxingu w Kielcach 

To, że nasi podopieczni to WIELCY wojownicy, wiemy nie od dziś! Ale mali pacjenci z 

Kielc mogli swoich sił popróbować w trudnej sztuce kickboxingu! Na szpitalną świetlicę 

wpadła wielokrotna Mistrzyni Europy i Świata w Kickboxingu oraz Mistrzyni Polski 

Seniorek w Boksie Sandra "Adrenalina" Drabik! Razem z nią na oddział wpadła ekipa klubu 

SK KICKBOXING KIELCE! Podczas lekcji dzieci poznały podstawowe chwyty oraz 

odpowiedzi na nurtujące pytania. Następnie rozpoczęła się już prawdziwa walka, podczas 

której świetnie bawili się również rodzice! Bardzo dziękujemy za wspaniałe odwiedziny i 

świetną zabawę! 

01.12.2017 – Spotkanie z ekipą Przedszkola Zygzak 

Naszych podopiecznych odwiedziła ekipa z Przedszkole Zygzak! Podczas odwiedzin mali 

pacjenci mogli sterować super robotem i to tabletem! Oczywiście szybki kurs robienia 

zwierzaków z balonów i malowanie buziek, wg uznania! Genialne, pełne uśmiechu i po 

prostu ekstra popołudnie! 

15.12.2017 – Animacje i fotobudka w Kielcach 

Nasi podopieczni z Kielc mieli mega niespodziankę! Najpierw odbyły się gry i zabawy 

prowadzone przez dziewczyny z grupy animacyjnej Wesoła Gromadka Animacje , którym 

bardzo dziękujemy kolejny raz za odwiedziny! Nie zabrakło również prezentów, które 

specjalnie dla naszych podopiecznych przygotowała Pani Asia!  

Następnie mnóstwo fantastycznej zabawy zaserwowali nam Państwo z Foto-Dzieciaki 

Animator Fotobudka . Było mnóstwo genialnych gadżetów na każdą okazję, cała masa 

radości i śmiechu oraz wyścigów aby zdążyć w kilka sekund zanim zrobi się zdjęcie! Nie 

zabrakło także Olafa z Krainy Lodu. 

18.12.2017 – Spotkanie z mistrzami capoeiry w Lublinie 

Naszych podopiecznych na oddziale onkologii w Lublinie odwiedzili mistrzowie capoeiry i 

zaprezentowali cudowny pokaz tej oryginalnej sztuki walki. Wydarzenie wzmocniła również 

https://www.facebook.com/PrzedszkoleZygzak/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wesola.gromadkaa/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fotodzieciaki.eu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fotodzieciaki.eu/?fref=mentions


wizyta byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Arkadiusza Onyszko. Spotkania na pewno 

dodadzą jeszcze więcej energii naszym podopiecznym do walki z chorobą.  

20.12.2017 – Lekcja bezpieczeństwa w Kielcach 

Podczas akcji "Mikołajki jak z bajki- oddział w Kielcach", naszych małych podopiecznych 

odwiedziły Panie sierż. Joanna Żelezik i sierż. Małgorzata Pędzik z Wydziału Ruchu 

Drogowego Komedy Miejskiej Policji w Kielcach! Panie za pomocą specjalnego 

autochodzika zaprezentowały zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, dodatkowo 

zwróciły uwagę na szczególną czujność podczas tego świątecznego czasu. 

 

 

W 2017 roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady 

Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza 

wynagrodzeniem.  

 


