
Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2020 Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Nazwa: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Adres: 

Ul. Oleandrów 4/10, 

00-629 Warszawa 

 

Siedziba: 

Ul. Oleandrów 4/10,  

00-629 Warszawa  

 

Adres do korespondencji: 

Ul. Oleandrów 4/10, 00-629 Warszawa  

 

Adres poczty elektronicznej: 

fundacja@spelnionemarzenia.org.pl 

 

KRS: 0000128832 

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

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

REGON: 

015230062 

 

NIP: 

526 26 54 001 

 

Organy nadzoru: 

 

Zarząd Fundacji: 

 

Prezes Fundacji - Tomasz Osuch, - do grudzień 2020 

zamieszkały : Leontynów 24c, 96-512 Młodzieszyn 

 

Członkowie Zarządu: 

Zuzanna Podkowicz – od 18 września 2020 

Sylwia Krawczuk – od 18 września 2020 

 

Rada Fundacji: 
-Jacek Kołodziejak – Przewodniczący Rady 

-dr Agnieszka Wypych 

-Maciej Belski 

-Małgorzata Foremniak 

-prof. dr hab. Anna Raciborska 

-Andrzej Nejman 

-Jacek Wszoła 

-Szymon Majewski 



-Dorota Katarzyna Miller-Greszta 

-Waldemar Skowroński 

 

Komisja Rewizyjna: 
-Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 

-Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 

-Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI 
Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy oraz pomocy społecznej dzieciom 

chorym na choroby nowotworowe, niesienia pomocy oraz pomocy społecznej rodzicom 

dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz niesienia pomocy społecznej, psychicznej i 

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

zakończeniu, a także podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań  

publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

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

i zapomóg na leczenie osób chorych oraz przekazywanie prezentów pozyskanych od  

sponsorów dla osób chorych, 

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

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

- organizowanie występów w szpitalach, 

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

- organizowanie konkursów i wystaw prac osób chorych oraz aukcji, 

- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla osób  

chorych i ich opiekunów, 

- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z osobami  

chorymi, 

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

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

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

wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych oraz imprez w ramach współzawodnictwa  

sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także imprez rekreacyjnych i plenerowych, 

- 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 ściśle współpracuje z następującymi 

szpitalami:  

 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 2020 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty 

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

 

 

Koncerty Spełnionych Marzeń  

16.05. 2020r. Koncert pod budynkiem IMiD 

Z powodu pandemii nie możemy organizować żadnych działań w szpitalu. 

I dlatego odbył się pierwszy koncert Fundacji Spełnionych Marzeń pod budynkiem Instytut 

Matki i Dziecka w Warszawie. 

W koncercie wzięli udział: ASIA ASH ( Electric Girls ) , Adi Kowalski , Arek Kłusowski, 

Maria Niklińska oraz Paweł Stasiak– lider Papa D. Każdy z nich wykonał po dwa lub trzy 

utwory. Były również bisy w wykonaniu Pawła Stasiaka 

 

23.05.2020 r. Koncert pod szpitalem w Olsztynie 
  

Na zaproszenie i we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w 

Olsztynie wystąpili w koncercie: Avarias Brigade - Cover Band , Czerwony Tulipan, kwartet 

Sara Szymczak oraz zespół Enej 

Widownie stanowili pacjenci szpitala, w tym oczywiście pacjenci onkologiczni, ich rodzice 

oraz personel medyczny. Publiczność reagowała energicznie, śląc nam różne wiadomości na 

kartkach przez okno! 

Przed koncertem Fundacja przekazała Pani Dyrektor przekazała 2000 szt, rękawiczek 

ochronnych.  

 

03.06.2020 r. Koncert Spełnionych Marzeń w Lublinie 
  

https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZVyZSZubjbb6X5v3SkJDNgBs8UEzVIKInoWAmW1-lERMamlw1G26glGaxwvQm3tgtwLZEhBqVn5I0K3CFuvIqHucbJW0CPfcdSSUdfuG4c-5R2RoRKNx3hTSdFujRX54nzqKYfOnyUIzpXY2G8IzzkHGdnELo9K88xt10WIU7y-EevygURpb1P-Z-Q87txvZSA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZVyZSZubjbb6X5v3SkJDNgBs8UEzVIKInoWAmW1-lERMamlw1G26glGaxwvQm3tgtwLZEhBqVn5I0K3CFuvIqHucbJW0CPfcdSSUdfuG4c-5R2RoRKNx3hTSdFujRX54nzqKYfOnyUIzpXY2G8IzzkHGdnELo9K88xt10WIU7y-EevygURpb1P-Z-Q87txvZSA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asia.ash/?__cft__%5b0%5d=AZVyZSZubjbb6X5v3SkJDNgBs8UEzVIKInoWAmW1-lERMamlw1G26glGaxwvQm3tgtwLZEhBqVn5I0K3CFuvIqHucbJW0CPfcdSSUdfuG4c-5R2RoRKNx3hTSdFujRX54nzqKYfOnyUIzpXY2G8IzzkHGdnELo9K88xt10WIU7y-EevygURpb1P-Z-Q87txvZSA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/electricgirlsband/?__cft__%5b0%5d=AZVyZSZubjbb6X5v3SkJDNgBs8UEzVIKInoWAmW1-lERMamlw1G26glGaxwvQm3tgtwLZEhBqVn5I0K3CFuvIqHucbJW0CPfcdSSUdfuG4c-5R2RoRKNx3hTSdFujRX54nzqKYfOnyUIzpXY2G8IzzkHGdnELo9K88xt10WIU7y-EevygURpb1P-Z-Q87txvZSA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Papa-D-83142629969/?__cft__%5b0%5d=AZVyZSZubjbb6X5v3SkJDNgBs8UEzVIKInoWAmW1-lERMamlw1G26glGaxwvQm3tgtwLZEhBqVn5I0K3CFuvIqHucbJW0CPfcdSSUdfuG4c-5R2RoRKNx3hTSdFujRX54nzqKYfOnyUIzpXY2G8IzzkHGdnELo9K88xt10WIU7y-EevygURpb1P-Z-Q87txvZSA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szpitaldzieciecywolsztynie/?__cft__%5b0%5d=AZWVfZGcYOEaX02qyw8VRZUf3yJVLNnM_3ms8jDH9t0_cW2fMA841wAgy3hObm_4oG-FCK4XHVJtK3Ig7TO-v6raJBSUleQDM5mX0FMtHYjT8bk25NYTFMnHV_ewBe8K9VD3D5eUGPqRcZEyCGGEEmyZ9xUQY1YNnP9lxV7hlHY4UoHxbjmmPckoN7akSUYmgkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szpitaldzieciecywolsztynie/?__cft__%5b0%5d=AZWVfZGcYOEaX02qyw8VRZUf3yJVLNnM_3ms8jDH9t0_cW2fMA841wAgy3hObm_4oG-FCK4XHVJtK3Ig7TO-v6raJBSUleQDM5mX0FMtHYjT8bk25NYTFMnHV_ewBe8K9VD3D5eUGPqRcZEyCGGEEmyZ9xUQY1YNnP9lxV7hlHY4UoHxbjmmPckoN7akSUYmgkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Aleksander-Ostrowski-Jakub-Ptak-Acoustic-Duo-1289287891216546/?__cft__%5b0%5d=AZWVfZGcYOEaX02qyw8VRZUf3yJVLNnM_3ms8jDH9t0_cW2fMA841wAgy3hObm_4oG-FCK4XHVJtK3Ig7TO-v6raJBSUleQDM5mX0FMtHYjT8bk25NYTFMnHV_ewBe8K9VD3D5eUGPqRcZEyCGGEEmyZ9xUQY1YNnP9lxV7hlHY4UoHxbjmmPckoN7akSUYmgkY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaraSzymczak85/?__cft__%5b0%5d=AZWVfZGcYOEaX02qyw8VRZUf3yJVLNnM_3ms8jDH9t0_cW2fMA841wAgy3hObm_4oG-FCK4XHVJtK3Ig7TO-v6raJBSUleQDM5mX0FMtHYjT8bk25NYTFMnHV_ewBe8K9VD3D5eUGPqRcZEyCGGEEmyZ9xUQY1YNnP9lxV7hlHY4UoHxbjmmPckoN7akSUYmgkY&__tn__=kK-R


Żałujemy, że nie mogliśmy być tam osobiście, ale cieszymy się ogromnie, że Uniwersytecki 

Szpital Dziecięcy w Lublinie także zareagował na nasz projekt pod nazwą "Koncerty 

Spełnionych Marzeń". 

Artyści stawili się licznie, mimo nieprzyjaznej pogody  

Gorąco dziękujemy artystom i Pani Agnieszce Osińskiej - organizatorowi tego wydarzenia! 

 
07.06.2020 r. Koncert pod budynkiem IMiD 

 

Odbył się kolejny Koncert Spełnionych Marzeń. Tym razem ponownie pod Instytut Matki i 

Dziecka  

Mamy nadzieję, że każdy znalazł dla siebie coś ciekawego do posłuchania  

Podziękowania dla wspaniałych artystów AS BELEZAS DO BRASIL, Paweł Kucharczyk, 

Honorata Skarbek, Sasha Strunin!  

 

27.06.2020 r. Koncert pod Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie  
 

Odbył się kolejny koncert „Spełnionych Marzeń” pod Dziecięcy Szpital Kliniczny na ul. 

Żwirki i Wigury.  

Dla naszych podopiecznych, ich rodziców oraz personelu wystąpili: Sasha Strunin, Adrian 

Kowalski oraz Karimski Club.  

Wspaniała energia tak rozochociła dzieci, że tańczyły przy oknach! 

Dziękujemy Master Audio za wsparcia techniczne naszych koncertów! 

 
04.07.2020 r. Koncert pod szpitalem w Kielcach  

 

Pod Szpitalem Dziecięcym w Kielcach odbył się już szósty koncert „Spełnionych Marzeń”! 

Jak zawsze graliśmy dla małych pacjentów, ich rodziców oraz personelu medycznego! 

Tym razem gościliśmy na scenie wielu wykonawców a wśród nich znaleźli się: Klaudia 

Kiczor, Tomek Tomaszewski, Łukasz Mazur i Paulina Tarasińska Taraska, Wiola Romero, 

Anna Szymańska, Wlodzimierz Kinior Kiniorski , kwartet ze Lwowa LeonVoci oraz po raz 

kolejny Sasha Strunin. 

Zabawa trwała ponad dwie godziny a publiczność szalała w oknach! 

Na zakończenie koncertu przekazaliśmy na ręce Pani Oddziałowej prezenty od młodzieży z 

liceum im. Domeyki.  

Był to największy koncert „Spełnionych Marzeń” odkąd gramy przed szpitalami! Dziękujemy 

artystom za udział i wysoki poziom artystyczny! Podziękowania dla Pani Malwiny Kuzery za 

pomoc w organizacji. 

 
11.07.2020 r. Koncert pod szpitalem IMiD 

 

Koncert Spełnionych Marzeń pod szpitalem w Instytut Matki i Dziecka był bardzo miłą 

niespodzianką dla pacjentów, ich rodziców i personelu medycznego. 

Wydarzenie rozpoczął Adrian Kowalski, który już po raz trzeci uczestniczył w naszych 

koncertach, a następnie wystąpiła Patrycja Markowska wraz ze swoim zespołem. Artyści 

natychmiast przyjęli nasze zaproszenia. 

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udało się nam przynieść radość i otuchę 

słuchaczom. 

 
16.08.2020 r. Koncert w Wieliszewie 

 

https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZW_v_JOiBKXyUa93zFInGH2pMb356Mt3H6JP8pdo2w_BoyE3_9vTWcA-KFSEWUprcg5v9pGJ4tPABIma6iqqkr-WKMD1m4esSxvDESyIOuTmD7IbI3_vmfV2WYPvmHgAgY4jVFbpeA0oBmQ0fEYaF4gwkZ1MSbdQ187mbHamvtUFsZ46Hhda8eGLMg3B415TgU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZW_v_JOiBKXyUa93zFInGH2pMb356Mt3H6JP8pdo2w_BoyE3_9vTWcA-KFSEWUprcg5v9pGJ4tPABIma6iqqkr-WKMD1m4esSxvDESyIOuTmD7IbI3_vmfV2WYPvmHgAgY4jVFbpeA0oBmQ0fEYaF4gwkZ1MSbdQ187mbHamvtUFsZ46Hhda8eGLMg3B415TgU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sashastruninofficial?__cft__%5b0%5d=AZW_v_JOiBKXyUa93zFInGH2pMb356Mt3H6JP8pdo2w_BoyE3_9vTWcA-KFSEWUprcg5v9pGJ4tPABIma6iqqkr-WKMD1m4esSxvDESyIOuTmD7IbI3_vmfV2WYPvmHgAgY4jVFbpeA0oBmQ0fEYaF4gwkZ1MSbdQ187mbHamvtUFsZ46Hhda8eGLMg3B415TgU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sashastruninofficial?__cft__%5b0%5d=AZXxJ24UT2yMq3d3w5peY8kS8FfwE_YDZLhtZktq1qdU0Q7-Qek_wPr_yFG7-PJDe2DJ1XNE7ipdRuj-BxE1oeyXfMIdBprCdM5N574lTscFhXrXVhEK1xULi3lbJ67DEXzpY6SLwmr7dxW2ujTmJIE5jebekwx3hdzO1k-heylUv2hY5RwA-GxUc4yb5_CYqTQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kowalskiadi?__cft__%5b0%5d=AZXxJ24UT2yMq3d3w5peY8kS8FfwE_YDZLhtZktq1qdU0Q7-Qek_wPr_yFG7-PJDe2DJ1XNE7ipdRuj-BxE1oeyXfMIdBprCdM5N574lTscFhXrXVhEK1xULi3lbJ67DEXzpY6SLwmr7dxW2ujTmJIE5jebekwx3hdzO1k-heylUv2hY5RwA-GxUc4yb5_CYqTQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kowalskiadi?__cft__%5b0%5d=AZXxJ24UT2yMq3d3w5peY8kS8FfwE_YDZLhtZktq1qdU0Q7-Qek_wPr_yFG7-PJDe2DJ1XNE7ipdRuj-BxE1oeyXfMIdBprCdM5N574lTscFhXrXVhEK1xULi3lbJ67DEXzpY6SLwmr7dxW2ujTmJIE5jebekwx3hdzO1k-heylUv2hY5RwA-GxUc4yb5_CYqTQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Karimski-Club-2175272289411856/?__cft__%5b0%5d=AZXxJ24UT2yMq3d3w5peY8kS8FfwE_YDZLhtZktq1qdU0Q7-Qek_wPr_yFG7-PJDe2DJ1XNE7ipdRuj-BxE1oeyXfMIdBprCdM5N574lTscFhXrXVhEK1xULi3lbJ67DEXzpY6SLwmr7dxW2ujTmJIE5jebekwx3hdzO1k-heylUv2hY5RwA-GxUc4yb5_CYqTQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C5%81ukasz-Mazur-417181528450446/?__cft__%5b0%5d=AZW7KGIywYwk9Ffvlx0iBX4uOZWRR1EL_IlUbOdAtfpLX_XSfqaJaPZPjYTZhaxnp7xUteAXJCWkTDkhy0qMUUReaoyW2yBqte_neBM6avKMQjBxqzLPs6OgYkA5YkX8hHuKxE6AkGaKcHTJLRwx85JUi7m1lav78cZX2JDzwEDRnjO86GaqG4ZT9y3Bof8SKnU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kinior/?__cft__%5b0%5d=AZW7KGIywYwk9Ffvlx0iBX4uOZWRR1EL_IlUbOdAtfpLX_XSfqaJaPZPjYTZhaxnp7xUteAXJCWkTDkhy0qMUUReaoyW2yBqte_neBM6avKMQjBxqzLPs6OgYkA5YkX8hHuKxE6AkGaKcHTJLRwx85JUi7m1lav78cZX2JDzwEDRnjO86GaqG4ZT9y3Bof8SKnU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LeonVociMaleBand/?__cft__%5b0%5d=AZW7KGIywYwk9Ffvlx0iBX4uOZWRR1EL_IlUbOdAtfpLX_XSfqaJaPZPjYTZhaxnp7xUteAXJCWkTDkhy0qMUUReaoyW2yBqte_neBM6avKMQjBxqzLPs6OgYkA5YkX8hHuKxE6AkGaKcHTJLRwx85JUi7m1lav78cZX2JDzwEDRnjO86GaqG4ZT9y3Bof8SKnU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sashastruninofficial?__cft__%5b0%5d=AZW7KGIywYwk9Ffvlx0iBX4uOZWRR1EL_IlUbOdAtfpLX_XSfqaJaPZPjYTZhaxnp7xUteAXJCWkTDkhy0qMUUReaoyW2yBqte_neBM6avKMQjBxqzLPs6OgYkA5YkX8hHuKxE6AkGaKcHTJLRwx85JUi7m1lav78cZX2JDzwEDRnjO86GaqG4ZT9y3Bof8SKnU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZXSTI0YaR6yUu2vdSbSOnmm2bPdIboDbvr2hrgj13AGpkAZSMyK4EuW4cRuqjNJbZ3MEZApwL-mjuusPryenQY1pNDq_AfW3hw0rutt5hJwCpesAiPE2h9ncoPnLUHJ1d_JbRs4rxM1J6tDYHBRaUD_jAaEcNWpzZi_E0F1UusIS_PvcFHv6-uy2bXB5uFM6_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/patrycjamarkowska?__cft__%5b0%5d=AZXSTI0YaR6yUu2vdSbSOnmm2bPdIboDbvr2hrgj13AGpkAZSMyK4EuW4cRuqjNJbZ3MEZApwL-mjuusPryenQY1pNDq_AfW3hw0rutt5hJwCpesAiPE2h9ncoPnLUHJ1d_JbRs4rxM1J6tDYHBRaUD_jAaEcNWpzZi_E0F1UusIS_PvcFHv6-uy2bXB5uFM6_w&__tn__=-%5dK-R


Koncert Spełnionych Marzeń w Wieliszewie za nami!  

Emocje, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu najlepiej oddaje relacja Teleexpress TVP. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim artystom za wspaniały koncert oraz słuchaczom - pacjentom 

szpitala za tak pięknie i entuzjastyczne przyjęcie! 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wykonawcom LeonVoci, AngeLika Lika Wdowczyk oraz 

Patrycja Runo. 

 

06.09.2020 r. Kolejny koncert w Wieliszewie  

Koncert „Spełnionych Marzeń” w Wieliszewie. Poprzedni koncert spotkał się z 

entuzjastycznym przyjęciem więc postanowiliśmy zrobić powtórkę. Dla pacjentów i 

pracowników szpitala wystąpili Madox, Sasha Strunin i Adrian Kowalski. 

 

Warsztaty arteterapii na oddziałach 
 
10.01.2020 r. Warsztaty plastyczne na oddziale w IMiD 

 

Warsztaty z Grupa WolonWariacka zawsze cieszą naszych podopiecznych, uczą i 

zachwycają. Mają okazję rozwijać swoje zdolności plastyczne a inni dopiero co je odkryć. 

  

14.02.2020 r. Samopoznanie poprzez malowanie. Art. Of Paint Pouring 
  

Oddział onkologii w Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w 

Instytut Matki i Dziecka zamienił się wczoraj w istną pracownię malarską a nasi mali pacjenci 

to wielcy artyści.  

Dzięki uprzejmości Marta Kolarz. Samopoznanie Poprzez Malowanie. Art of Paint Pouring 

mogliśmy poznać metodę pouringu, która okazała się świetnym elementem relaksacyjnym i 

bardzo twórczym dla wszystkich, którzy wzięli udział w warsztacie. 

Cały proces tworzenia, począwszy od wyboru kolorów, połączenia ich z odpowiednimi 

składnikami a później wylanie na płótno... sprawiło ogromną frajdę dzieciakom i efekt wow 

został osiągnięty. 

 

Imprezy okolicznościowe 

 

10.02.2020 r. Urodziny Szymona! 

Swoje trzynaste urodziny obchodził nasz podopieczny Szymon, dlatego odwiedziliśmy 

go  aby osobiście złożyć mu życzenia i wręczyć prezent. Szymonie z całego serca życzymy Ci 

przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i samych wspaniałości! 

100 lat! 

  

20.02.2020 r. Tłusty Czwartek 

  

Tłusty Czwartek z oddziałem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

to już nasza tradycja! Dlatego tuż przed południem odwiedziliśmy naszych Podopiecznych, 

lekarzy i cały personel medyczny z dostawą świeżych pączków. Smacznego! 

 

https://www.facebook.com/teleexpress/?__cft__%5b0%5d=AZV9l70p3uHG85OUBOKpy_N1RygjyK0KsasCOrWpQMgKpZ-7BaQ_zIoHW-o0Zr1Rf7lNJIHAHhDeyXuB7x2RhxoQukuq_UgwWMPmUCBalYOSXuZ_OctQL8YOUduxSgkW7tqvO7FMDn8ZTUGQKNfGp2VDyM6cFjhOmXzjXPg_dYPPmZxURybWKVAqwEqV8kTaG2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LeonVociMaleBand/?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Patrycjaruno?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sashastruninofficial?__cft__%5b0%5d=AZVB2G99-6xoJZZSNdCOagVMkzs-MucVLwFe1VklJcFPdHMMHewJps-N3zwpApBtev-Kf1H8WOcrMYyNx1aBrM3wXk4kReqYDw_NoUXRi3kbK6lTZym20jvtWwuaGVe8NLFR9XF4LzPoLv1W9XAQ40i9lz8BIqXP9C_TkePRbSOivjvtzx5o8KQa-C-Glamvcnw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kowalskiadi?__cft__%5b0%5d=AZVB2G99-6xoJZZSNdCOagVMkzs-MucVLwFe1VklJcFPdHMMHewJps-N3zwpApBtev-Kf1H8WOcrMYyNx1aBrM3wXk4kReqYDw_NoUXRi3kbK6lTZym20jvtWwuaGVe8NLFR9XF4LzPoLv1W9XAQ40i9lz8BIqXP9C_TkePRbSOivjvtzx5o8KQa-C-Glamvcnw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/photos/a.136493488043/10158633148323044/?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/photos/a.136493488043/10158633148323044/?__cft__%5b0%5d=AZVva2MA2OkBoyr668EXn0oC4BK_1cFxmnQ8XBliFMRjQOJuih3d28-fRWSX3j0-HoIwbFK04t0Kr9OAxZvYrOAhuCEMM3goCVz6v1AXiSWjLUOQ33hKtUhOgTct_BwwLthEm9FX3tXM0EMMvXu7blIEhMldkJEYI8qcR0RBiUQ1VYnwzNXp0q4STftbhINTH60&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/wolonwariaci/?__cft__%5b0%5d=AZXgs7NmPCf8p0CM6eiqmQOLuIT0B6LPpEoRIK-tStY0qSpPh93HLw7on-8VuVOGT67uW8q3jyXJ37G38KfFn0pUjvwNUtdEn9k_UxGYEYML-NVlnkE_75_Ag7waK7MKLYXBp1rNOrJwLdtl6PqRUvxNg-_OXPQh6fZXZaV3A4hhB_suM0m1m9Mi5v7wTUFMzy4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZXLbrvarH1oRTntafgqxIElyNeNrd7jSv4GD0BPTyLpXUvoWUPNPmLQ3HyjvHrZ0Twws1kl27mTx1kxJaT8Mv3y_csJZWDyayGNjfQ_hqekmyPDsyKZXPR4ShNrGoivF-NE2CDLrmF6-jZ3423gFb0EGCPjbq7lGiRwS5iMZWsb1Ru9oadXs_etUAaoyBxK0zI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZXLbrvarH1oRTntafgqxIElyNeNrd7jSv4GD0BPTyLpXUvoWUPNPmLQ3HyjvHrZ0Twws1kl27mTx1kxJaT8Mv3y_csJZWDyayGNjfQ_hqekmyPDsyKZXPR4ShNrGoivF-NE2CDLrmF6-jZ3423gFb0EGCPjbq7lGiRwS5iMZWsb1Ru9oadXs_etUAaoyBxK0zI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SamopoznaniePrzezMalowanie/?__cft__%5b0%5d=AZXLbrvarH1oRTntafgqxIElyNeNrd7jSv4GD0BPTyLpXUvoWUPNPmLQ3HyjvHrZ0Twws1kl27mTx1kxJaT8Mv3y_csJZWDyayGNjfQ_hqekmyPDsyKZXPR4ShNrGoivF-NE2CDLrmF6-jZ3423gFb0EGCPjbq7lGiRwS5iMZWsb1Ru9oadXs_etUAaoyBxK0zI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZXDgRivRhTJfkmk_SNVsJkqOlNcArZISCmJkbf3EnH7yckJmqS88JvMoH9sCG_A78Uqttb0Z0c0ZXvpbp4obj_C0JsQDxEI78pqCVUccwJI4M8urgwQvBEdjbz7M4HDT6mHnzwwkx-3F2OFS-YTXVcWGirXKJCfi7BcdPWMmKHuAjgOUXHgq1iFFq2_smN9Hg8&__tn__=kK-R


  

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe 

03.02.2020 r.  Karnawałowy Pokaz Mody "Dzieci Dzieciom". 

Karnawałowy Pokaz Mody „Dzieci dzieciom” za nami, ale emocje są dalej w nas! W tym 

roku pokaz odbył się w Restauracji Endorfina przy ul. Foksal w Warszawie.  

To był cudowny, wzruszający i piękny wieczór. Radość wszystkich naszych małych modelek 

była dla nas największą nagrodą. A była ona ogromna. Każdy uśmiech dziecka jest na wagę 

złota, a to oznacza, że jesteśmy bogaci! 

Viola Piekut zaprojektowała i przygotowała piękne kreacje, dzięki którym nasze małe 

modelki poczuły się jak prawdziwe księżniczki a ich radość była nie do zmierzenia. 

 

Byli z nami  Grażyna Torbicka, Gabi Drzewiecka, Agnieszka Kaczorowska-Pela , Anna 

Dereszowska , Anna Korcz, Marzena Rogalska, Beata Tadla, Joanna Jabłczyńska, Karolina 

Pilarczyk, Olivier Janiak. 

Zespół Muzyczny Trans i zespół Leon Voci zapewnił nam niesamowite wrażenia i wyjątkową 

oprawę artystyczną.  

 

  

ONKO TV 

 

05.03.2020 r. Wywiad z profesor Alicją Chybicką. 

Ruszył nasz kanał na youtube. Dziś wywiad z profesor Alicją Chybicką  na temat sytuacji 

polskiej onkologii dziecięcej. 

 

06.03.2020 r. Wywiad z dyrektorem IMiD   
  

Wywiad z Dyrektorem Instytut Matki i Dziecka dr n. med. Tomaszem Maciejewskim na 

temat inwestycji mających na celu poprawę warunków w Instytucie Matki i Dziecka.  

  

13.03.2020 r. Wywiad z Waldemarem Skowrońskim 
  

 W wywiadzie z Waldemarem Skowrońskim z Wydziału Rehabilitacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozmawiamy o tym dlaczego 

regularna aktywność fizyczna jest tak ważna w procesie powrotu do zdrowia po chorobie 

nowotworowej. 

   

INNE 

 

24.03.2020 r. Bigos dla potrzebujących 

Fundacja Spełnionych Marzeń wraz z naszym przyjacielem Sławekiem Szmelc z Traffic 

Caterig i Event zadbali o kolejną grupę wysokiego ryzyka. Dostarczyliśmy ponad 100 porcji 

pożywnego bigosu oraz przekazaliśmy obuwie i ubrania dla najbardziej potrzebujących. 

Środki pochodziły od osób prywatnych.  

 

https://www.facebook.com/Beata-Tadla-355179074831194/?__cft__%5b0%5d=AZXRXhz1X2HZMUk_45eqXLRXUO6Wkh-sG5A41rAUOhFjr-zUOspozR0mrbEZQpDg3jDju6gwAt2AKskKbnpfsdNYVV2YcLFylf1bjdHh2KtFin7PbYfF6i8nsMBIgMdN6f7hmKgM7-cYksgjLp0bknwvX99VaSmOZkuvfyD30uq5vUC3XFtnpiCxz_Cc6Ya1q4c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZURpRhJ6S_9L8FPktYPnfk4pbhlTJNo55FRJ4nlRIVdSxRhxoQ6VhH3CpAGrUnYPdrkcPIlqw0hRV1V6UvR6TizihS5iGoroJE5qNtG1Wf8HCIbS7idGEEIJQOCSBGb6oECLaaMQFa6AdPcnbLOXUQL3T8KwFVkyGpJOhPI4Eq917q9aww_6UDG-Qyd2h7ZC1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/awfwwarszawie/?__cft__%5b0%5d=AZVRLh7iQg4IFOuZhrNHefj5Y-YEnX8bkDI2bb4ZBnfZrVzwZgQGxIwkk6R0BFaY6nFzTyWqtU5977PsvOY3bkyDCFG_pK-Neg7AHnqpSRIWKYxb985hOFqmCiUwBJr3yxtnq_WoCoBCAC3gjlpAfd-TOh8NeG_fcBBsKzphOI4is7hCMfUW-aDc7lIpetwT2h0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/awfwwarszawie/?__cft__%5b0%5d=AZVRLh7iQg4IFOuZhrNHefj5Y-YEnX8bkDI2bb4ZBnfZrVzwZgQGxIwkk6R0BFaY6nFzTyWqtU5977PsvOY3bkyDCFG_pK-Neg7AHnqpSRIWKYxb985hOFqmCiUwBJr3yxtnq_WoCoBCAC3gjlpAfd-TOh8NeG_fcBBsKzphOI4is7hCMfUW-aDc7lIpetwT2h0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/slawomir.szmelc?__cft__%5b0%5d=AZWriorduliFJf25MjnfApS3WDM426NQz9ivB7ECyxWq-qGl6go72MSlshY3JEhy_h2RS3vHv3WkWJJ7FKEu2ydT8c1wvqDZn2hmuAefh4EV4U7NIkvEPp3koC1Rrkeff1nnl-Q6HYKXmhzyOM3BEjGLdcmB_LpD7oIxPm-bBuab_zEmAAjus9QCilkM-DHzLKk&__tn__=-%5dK-R


31.03.2020 r. Pomocne rękawiczki! 

 

Z racji na panującą pandemię Covid-19 i braki w podstawowym zabezpieczeniu personelu 

medycznego szpitali dziecięcych, zareagowaliśmy natychmiast i udało nam się zdobyć 1600 

par rękawiczek ochronnych, które zawieźliśmy bezpośrednio do Instytutu Matki i Dziecka 

oraz do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie.  

 

 03.04.2020 r. Maseczki dla szpitali i woda dla potrzebujących 

  

Dostarczyliśmy 500 sztuk maseczek flizelinowych na oddziały onkologiczne w Instytucie 

Matki i Dziecka oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w 

Warszawie. 

Dzięki wsparciu pana Marka Welk z firmy Magnevita wspomogliśmy również bezdomnych 

przekazując 120 butelek wody mineralnej w opakowaniach 1, 5 litrowych.  

 

08.04.2020 r. Maseczki dla szpitali i akcja nakarm medyka! 
  

Kolejna dostawa dla dzielnego personelu medycznego na oddziałach onkologicznych w 

Instytutu Matki i Dziecka oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym w Warszawie. 

Przekazaliśmy 500 sztuk zakupionych przez nas maseczek flizelinowych.  

Dzięki uprzejmości firmy Amrit Oriental food przekazaliśmy ciepłe posiłki dla personelu 

medycznego Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD. 

  

10.04.2020 r. Pomocne rękawiczki! 

 

Kolejne 1000 sztuk rękawiczek dostarczyliśmy do Kliniki Onkologii i Chirurgii 

Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMiD oraz na oddział onkologii w Samodzielnym 

Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 

  

16.04.2020 r. Kolejna pomoc w pandemii! 

 
Dzięki wsparciu firmy Bebiocosmetics przekazaliśmy dziś 500 sztuk mydeł oraz 500 sztuk 

kremów do rąk do Instytutu Matki i Dziecka oraz do Samodzielnego Publicznego 

Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie. Bardzo dziękujemy za to wsparcie!  

Ponadto przekazaliśmy 500 sztuk rękawiczek ochronnych do Kliniki Onkologii i Chirurgii 

Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka oraz posiłki dla personelu 

medycznego – od firmy Amrit Oriental food.  

 
22.04.2020 r. Akcja pomocna rękawiczka trwa nadal! 

 

Kolejna porcja rękawiczek dostarczona do Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej 

Dzieci i Młodzieży w IMiD oraz do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu 

Klinicznego w Warszawie. 

Tym razem zapotrzebowanie było na rękawiczki, więc zgodnie z oczekiwaniami 

dostarczyliśmy 1500 szt. rękawiczek ufundowanych dzięki wsparciu Fundacji Duval. 

Dostarczyliśmy również posiłki od naszej niezawodnej restauracji Amrit Oriental food dla 

całego personelu medycznego w Kliniki!  

 

05.05.2020 r. Podarunki od firmy Sage 

https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZVVTHYLHu9xaYX4M27PrUcwq7bKGx466kZif278Kdui7PxWMLDUV-uYOTiVCurN--63AW6MqNilLiiLGNBLFqiOy5oZLuI5Z9eJcQViOmqsi73US9WU1lzUvCmSS3xsl6PdBCBPFjaSbHejkfaB9sYJ5cH8vumjRc8q5cm5LPE3b_77wFPWJ7gKpIZ6pAt8XT4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZWz3tZRIpMNCrxVxznQacJ8Y1FIplEnPr7UwCHzhbvr5hiwQGjvctmam1olsPw926Q-4tBSENFIFUEytkKhj6PCDH-aO-yqskgdKFwByME2-KDilJ3-VZp4e5b91oiiRRGGztu02Fwt4bTJlD4_nqSQJ8VdZlLC6m0eozf-VbHmj3QfencgpSG9EvD-2NVyoxM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZWz3tZRIpMNCrxVxznQacJ8Y1FIplEnPr7UwCHzhbvr5hiwQGjvctmam1olsPw926Q-4tBSENFIFUEytkKhj6PCDH-aO-yqskgdKFwByME2-KDilJ3-VZp4e5b91oiiRRGGztu02Fwt4bTJlD4_nqSQJ8VdZlLC6m0eozf-VbHmj3QfencgpSG9EvD-2NVyoxM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZWz3tZRIpMNCrxVxznQacJ8Y1FIplEnPr7UwCHzhbvr5hiwQGjvctmam1olsPw926Q-4tBSENFIFUEytkKhj6PCDH-aO-yqskgdKFwByME2-KDilJ3-VZp4e5b91oiiRRGGztu02Fwt4bTJlD4_nqSQJ8VdZlLC6m0eozf-VbHmj3QfencgpSG9EvD-2NVyoxM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZW915iA3x9ajsy7Y7-jH52QvfQW62xYC-m2vSe8Pp9QJzkLDL-x2pZ46iK7MhbDjJl-4VPQX8iSAILthQ6mSgNI5ulH9HThdUhwfNUu25777QCnEzQuR6EZiWmax8W6MdCZZJVPyoqPzs5lQ7cdPEyw1Na7SSk5oWkR8qNCQILSu0zA7JFstmqVIqolKDPj0js&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZW915iA3x9ajsy7Y7-jH52QvfQW62xYC-m2vSe8Pp9QJzkLDL-x2pZ46iK7MhbDjJl-4VPQX8iSAILthQ6mSgNI5ulH9HThdUhwfNUu25777QCnEzQuR6EZiWmax8W6MdCZZJVPyoqPzs5lQ7cdPEyw1Na7SSk5oWkR8qNCQILSu0zA7JFstmqVIqolKDPj0js&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Bebiocosmetiqs/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZV8Up8CEZSxqjAydDSnDkttznh7uZMzQWjOfJUBlfbQyU7gwxcQypuTjYz-SR9sZlMRApFHKN9KQfXaEa09L5K_f2dmd-7GXAbIBCKE5aL9jU8w7FgLIGZBB7D1qOzIFU87UVZTN-iOEojJz1o3R5617yTrbIvLZAIlEKDk7wrSriPm03PZ_RD5-x_yCrPv6sE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZV73JbM2HkfttPJ1dvJc-VyXvA8hjFIdCxMbGneW_kQgl6WU_DiSJrzpIuHoHWkvylDp7ybLifef1TMfoKvY5i3yRfhRxHPrdFIwafqx_8zs6TAofrQCVkszQUNi6HX4nJxkTY4s6NeBWkrf4R2HY3oycq72PO8Rz1klbQQazkir8BxhDn-yc7-Rfzis6-4NQ0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZV73JbM2HkfttPJ1dvJc-VyXvA8hjFIdCxMbGneW_kQgl6WU_DiSJrzpIuHoHWkvylDp7ybLifef1TMfoKvY5i3yRfhRxHPrdFIwafqx_8zs6TAofrQCVkszQUNi6HX4nJxkTY4s6NeBWkrf4R2HY3oycq72PO8Rz1klbQQazkir8BxhDn-yc7-Rfzis6-4NQ0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZV73JbM2HkfttPJ1dvJc-VyXvA8hjFIdCxMbGneW_kQgl6WU_DiSJrzpIuHoHWkvylDp7ybLifef1TMfoKvY5i3yRfhRxHPrdFIwafqx_8zs6TAofrQCVkszQUNi6HX4nJxkTY4s6NeBWkrf4R2HY3oycq72PO8Rz1klbQQazkir8BxhDn-yc7-Rfzis6-4NQ0&__tn__=kK-R


 

Dostarczyliśmy  masę prezentów na dwa oddziały onkologiczne – do Kliniki Onkologii i 

Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki i Dziecka oraz do 

Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie. 

Te prezenty to niezbędny sprzęt ochronny dla personelu medycznego, czyli: 25 przyłbic, 2500 

rękawiczek, 40 butelek płynów odkażających, 25 sztuk fartuchów ochronnych zakupionych 

przez firmę Sage. 

Tradycyjnie dzięki firmie Amrit Oriental food dostarczyliśmy również posiłki dla personelu 

medycznego. 

 

22.05.2020 r. Rękawiczki i fartuchy dla szpitali 

 

Dzięki pomocy darczyńców i partnerów fundacji przekazaliśmy dary dla dwóch 

warszawskich szpitali dziecięcych oraz do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie  

Łącznie 4000 rękawiczek ochronnych i 90 fartuchów flizelinowych!  

Dziękujemy Bebiocosmetics, Sage oraz Maciek Belski!  

Niezawodny Amrit Oriental food zadbał o posiłek dla personelu medycznego szpitala przy 

ulicy Trojdena. Serdecznie dziękujemy! 

 
10.06.2020 r. Akcja nakarm medyka!. I upominki od młodzieży z Domeyki 

 

Nasz niezastąpiony Amrit Oriental food z Justyna Sypka na czele jak zawsze pomaga całym 

sercem!  

Tym razem mogliśmy dowieść posiłki dla medyków z Kliniki Onkologii i Chirurgii 

Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki i Dziecka oraz z Samodzielnego 

Publicznego Dziecięcego Szpitalu Klinicznego w Warszawie. 

Dostaliśmy także upominki od młodzieży w ramach projektu „Niezwyciężeni uczniowie 

Domeyki”. 

Wszystkie trafią do naszych podopiecznych w Kielcach podczas kolejnego „Koncertu 

Spełnionych Marzeń już za niedługo! 

Bardzo dziękujemy za piękny gest! 

 

 

11.06.2020 r. Masz święta polowa w święto Bożego Ciała  
 

Wspólnie z Kapelanem Instytutu Matki i Dziecka ks. Arkadiuszem przygotowaliśmy Mszę 

Świętą polową dla pacjentów szpitala oraz personelu medycznego. 

 

17.06.2020 r. Kolejna akcja Nakarm medyka! 

 

Cotygodniowa dostawa pysznych posiłków od Amrit Oriental food  

Obiady trafiły do personelu medycznego z dziecięcych oddziałów onkologicznych w 

Instytucie Matki i Dziecka oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 

w Warszawie.  

 

24.06.2020 r. Cotygodniowa akcja nakarm medyka! 

 

Kolejna dostawa ciepłych posiłków dla personelu medycznego w dwóch warszawskich 

szpitalach dziecięcych. 

https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZXqBr1_EkJuykScriUR6oMU7B0gsN4Kkrix0abOgn2I1l49-WtUN1IBzPkAl4RhMAbcqGFuEIvxShygJNAka68f_IoeStRqofPHtzdj6JmRtzFv0PDo33nEfl1O0MqMg4wVc5kGMHFFTc3swh0lcYc2vWjsa5LPKWu_QviixZDexU_TuJT_OCZApswG5NeSe4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZXqBr1_EkJuykScriUR6oMU7B0gsN4Kkrix0abOgn2I1l49-WtUN1IBzPkAl4RhMAbcqGFuEIvxShygJNAka68f_IoeStRqofPHtzdj6JmRtzFv0PDo33nEfl1O0MqMg4wVc5kGMHFFTc3swh0lcYc2vWjsa5LPKWu_QviixZDexU_TuJT_OCZApswG5NeSe4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZXqBr1_EkJuykScriUR6oMU7B0gsN4Kkrix0abOgn2I1l49-WtUN1IBzPkAl4RhMAbcqGFuEIvxShygJNAka68f_IoeStRqofPHtzdj6JmRtzFv0PDo33nEfl1O0MqMg4wVc5kGMHFFTc3swh0lcYc2vWjsa5LPKWu_QviixZDexU_TuJT_OCZApswG5NeSe4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SagePolska/?__cft__%5b0%5d=AZXqBr1_EkJuykScriUR6oMU7B0gsN4Kkrix0abOgn2I1l49-WtUN1IBzPkAl4RhMAbcqGFuEIvxShygJNAka68f_IoeStRqofPHtzdj6JmRtzFv0PDo33nEfl1O0MqMg4wVc5kGMHFFTc3swh0lcYc2vWjsa5LPKWu_QviixZDexU_TuJT_OCZApswG5NeSe4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZXqBr1_EkJuykScriUR6oMU7B0gsN4Kkrix0abOgn2I1l49-WtUN1IBzPkAl4RhMAbcqGFuEIvxShygJNAka68f_IoeStRqofPHtzdj6JmRtzFv0PDo33nEfl1O0MqMg4wVc5kGMHFFTc3swh0lcYc2vWjsa5LPKWu_QviixZDexU_TuJT_OCZApswG5NeSe4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Bebiocosmetiqs/?__cft__%5b0%5d=AZWOWD5on6kAzz4RtAVsFHc5eCUCLuCJUz4p2NYLbkHxeRlaxCFq8Ni7D-UuvqIUQ2Hut0f_FJ4x5vOA-O58pkxmvk_-_Zrod8wzTCJ43o7h7dOtOmn8AGugOzlOwSlm6KieZLdAzMeWamRKUNQhxDtWlw7aZOW2UiRWvai04j6YiC7OBuBOE8c2NI6uhMIgtig&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SagePolska/?__cft__%5b0%5d=AZWOWD5on6kAzz4RtAVsFHc5eCUCLuCJUz4p2NYLbkHxeRlaxCFq8Ni7D-UuvqIUQ2Hut0f_FJ4x5vOA-O58pkxmvk_-_Zrod8wzTCJ43o7h7dOtOmn8AGugOzlOwSlm6KieZLdAzMeWamRKUNQhxDtWlw7aZOW2UiRWvai04j6YiC7OBuBOE8c2NI6uhMIgtig&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZWOWD5on6kAzz4RtAVsFHc5eCUCLuCJUz4p2NYLbkHxeRlaxCFq8Ni7D-UuvqIUQ2Hut0f_FJ4x5vOA-O58pkxmvk_-_Zrod8wzTCJ43o7h7dOtOmn8AGugOzlOwSlm6KieZLdAzMeWamRKUNQhxDtWlw7aZOW2UiRWvai04j6YiC7OBuBOE8c2NI6uhMIgtig&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZWGXdGgkxgutuS_JXrUdDkTnK_BIUhR7xj6K8KtloHpP9xS32B1Mvg6vSDa_OEQ_cmXvaDGsCx3NO91rNX6bKGMcDDQ-WmaThEZTzV1KqNTbq8I8Y_a8b2c2tjTzjJQp_Io4Kfm-Cd6rAbo0zusgOMNSNDDRFFdSupYem3GlJkBtwZZkV9pUXLhhPhFKqyb0aY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZWGXdGgkxgutuS_JXrUdDkTnK_BIUhR7xj6K8KtloHpP9xS32B1Mvg6vSDa_OEQ_cmXvaDGsCx3NO91rNX6bKGMcDDQ-WmaThEZTzV1KqNTbq8I8Y_a8b2c2tjTzjJQp_Io4Kfm-Cd6rAbo0zusgOMNSNDDRFFdSupYem3GlJkBtwZZkV9pUXLhhPhFKqyb0aY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__cft__%5b0%5d=AZWGXdGgkxgutuS_JXrUdDkTnK_BIUhR7xj6K8KtloHpP9xS32B1Mvg6vSDa_OEQ_cmXvaDGsCx3NO91rNX6bKGMcDDQ-WmaThEZTzV1KqNTbq8I8Y_a8b2c2tjTzjJQp_Io4Kfm-Cd6rAbo0zusgOMNSNDDRFFdSupYem3GlJkBtwZZkV9pUXLhhPhFKqyb0aY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZWGXdGgkxgutuS_JXrUdDkTnK_BIUhR7xj6K8KtloHpP9xS32B1Mvg6vSDa_OEQ_cmXvaDGsCx3NO91rNX6bKGMcDDQ-WmaThEZTzV1KqNTbq8I8Y_a8b2c2tjTzjJQp_Io4Kfm-Cd6rAbo0zusgOMNSNDDRFFdSupYem3GlJkBtwZZkV9pUXLhhPhFKqyb0aY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZXqIgcF6Tx3WUM8Zui6CTC_vKkYr59vmfmx8ADaiacE5EJev2PmqrnkD2UgY1DWDlkOoE4sHCV3Lpt_OGGfaZZxLhd7zoopcmlQ5NMtZAqPZhzZybYBuwjGof6Z0T8s4m2CvBJktNcNY4fFqQ_aZFOiLNqRH2LMM7f5QIFPTc9imaclDkR4fDcJKlLmMCYOXmc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZXqIgcF6Tx3WUM8Zui6CTC_vKkYr59vmfmx8ADaiacE5EJev2PmqrnkD2UgY1DWDlkOoE4sHCV3Lpt_OGGfaZZxLhd7zoopcmlQ5NMtZAqPZhzZybYBuwjGof6Z0T8s4m2CvBJktNcNY4fFqQ_aZFOiLNqRH2LMM7f5QIFPTc9imaclDkR4fDcJKlLmMCYOXmc&__tn__=kK-R


Dziękujemy Amrit Oriental food i Justyna Sypka, że mogliśmy sprawić apetyczną 

przyjemność naszym lekarzom, pielęgniarkom i salowym. 

  

30.06.2020 r Testy na Covid-19 dla szpitali 

 

W ramach cotygodniowego wsparcia dziecięcych oddziałów onkologicznych tym razem 

przekazaliśmy 80 testów na Covid-19. 

Na pewno pomogą naszym lekarzom w szybkim diagnozowaniu i zapobieganiu ewentualnego 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

 

Dziękujemy Michał Gac. 

 

01.07.2020 r. Środowa akcja Nakarm medyka! 

 

Środa to dzień dostaw posiłków z Amrit Oriental food.  

Pyszne orientalne potrawy trafiły do rąk personelu medycznego w dwóch warszawskich 

szpitalach. 

 
31.07.2020 r. Prezenty od Nowożeńców 

 

Odwiedzili nas nowożeńcy Klaudia i Marcin, którzy poprosili gości na swoim ślubie, aby 

podarowali coś, co przyda się dzieciom na oddziałach onkologicznych, a następnie, zaraz po 

sesji ślubnej, przywieźli te podarunki do naszej fundacji. 

Przekażemy je dzieciom na oddziale onkologicznym! 

Klaudii i Marcinowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękujemy 

za okazane serce. 

 

06.08.2020 r. Kolejne prezenty od Nowożeńców 

 

Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko odwiedzi nas już druga para nowożeńców, która 

zostawi super prezenty dla dzieci z oddziału onkologicznego!  

Już niedługo przekażemy wszystkie podarunki na oddział, dzieci będą przeszczęśliwe!  

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Oli i Piotrowi za ten wspaniały gest! I oczywiście życzymy 

dużo szczęścia na nowej drodze życia. 

 
19.08.2020 r. Nakarm Medyka! 

 
Po urlopowej przerwie orientalne przysmaki znowu trafiły do dzielnego personelu 

medycznego! 

Dostarczyliśmy posiłki od wspaniałego Amrit JOY, które przygotowało obiady dla personelu 

z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz z Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie. 

 
26.08.2020 r. Prezenty od nowożeńców dostarczone na oddział 

 

Nareszcie mogliśmy dostarczyć prezenty od nowożeńców na oddział onkologii w Instytutu 

Matki i Dziecka!  

14 dni kwarantanny obejmuje nie tylko chorych, ale i dostarczane im przez nas przedmioty  

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy dwóm młodym parom za przekazane upominki!  

 

https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZVM4r8LJdfRSL4UeR-2n8l5qyKriq1FZgioG5RrOUqTIhTC146aKImaM5-pzU4pab2gn7Qf-oI39WBO_1v_62I4mLbMJGAh63DGZ-6jZNF3xtsNVA5m4OavcdoQwLmjXzMkmXRL2RAeD2SmsuwXIpExTguvCX3-7VikfFPblfWjyIeXEcMnvSe3GZQWw6UXiu4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amritorientalfood/?__cft__%5b0%5d=AZWTPY1TA1J3In2x2qhLmE89OKS2oVPy1wpGEB8LacP8XtWjvsInQOSjnOzw4boCOT4ExxKItTPqFFqA1WVBBk2CXZ3Tp2DdY5LjymsXJxyiHTY8kFIqPCg23dLqCWSU0xoUhIMzFznLQFEaNIWqv0Hc5AlaYgV865AqnqxJf2ZOjj9CTtd20YNsY8wRo0wGVw0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Amrit-JOY-615098349147919/?__cft__%5b0%5d=AZUIYC8WIr4C3H2bm7AsAVn5zIk4dt0iQSKg7OuaW5IPoH_iW7wdQIPSm7A1S66QsxErwQF4paYatnEoz6qkCj3_3nTQwDQpKqzQwQpu0y9YjCza22SG4q5LsWaUBEjc1Ca3SpbZZW5pkQrSvQHOsEu9u2C11jfWpTXMOw6QkNrxCAm7xZnQcgw2qPGHyF16MQc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZUIYC8WIr4C3H2bm7AsAVn5zIk4dt0iQSKg7OuaW5IPoH_iW7wdQIPSm7A1S66QsxErwQF4paYatnEoz6qkCj3_3nTQwDQpKqzQwQpu0y9YjCza22SG4q5LsWaUBEjc1Ca3SpbZZW5pkQrSvQHOsEu9u2C11jfWpTXMOw6QkNrxCAm7xZnQcgw2qPGHyF16MQc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZWCWzY9JZQf4gFm6BRrdH57l_XlaGKl7bDQWqvKMEHGA_Os5NCeLr5rAi9qo45ivIC6xggY9qvyI5Qcy4X1BTCef7UOJ9ET6uJ5VnwHIiaHq-uXnEv5A-FYM3MFmzQRcpI6p4URw_Tbc_8-l9LhkCsYowgBVytKjDzG8UAQ9JCPduAuQolXr7vqbxYuwr-K7go&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__cft__%5b0%5d=AZWCWzY9JZQf4gFm6BRrdH57l_XlaGKl7bDQWqvKMEHGA_Os5NCeLr5rAi9qo45ivIC6xggY9qvyI5Qcy4X1BTCef7UOJ9ET6uJ5VnwHIiaHq-uXnEv5A-FYM3MFmzQRcpI6p4URw_Tbc_8-l9LhkCsYowgBVytKjDzG8UAQ9JCPduAuQolXr7vqbxYuwr-K7go&__tn__=kK-R


 

 

W 2020roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady 

Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza 

wynagrodzeniem.  

 


