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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 2018 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia (projekty
realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi):

Warsztaty bajko-terapeutyczne i teatralne
15.01.2018 r Siatkówka, bajki i klocki w Kielcach!
W całym tym zamieszaniu prezentowym i zabawowym umknęła nam naprawdę bardzo
wyjątkowa wizyta, która miała miejsce jakiś czas temu 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! Oczywiście, zapraszamy ponownie.
16.04.2018 Przedstawienie o Igiełce Tusi i Wenfloniku Maćku
Przedstawienie przygotowała dla nas grupa "Szara komórka", tworzona przez studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Igiełka Tusia i Wenflonik Maciek
poznali się podczas pracy w szpitalu, a na końcu się zaręczyli .Nie zabrakło śmiechu i pytań o
dalsze losy tej zacnej pary.
8.05.2018 Warsztaty Teatralne w Lublinie
Dbając o rozwój naszych podopiecznych zaprosiliśmy na nasz oddział w Lublinie Panią
Ismenę Maślankiewicz oraz Pana Jakuba Żywot ze Studio Młodego Aktora którzy
poprowadzili Warsztaty Teatralne.
Podczas zajęć nasi pacjenci mogli zobaczyć grę aktorów jak również sami uczestniczyć w
odgrywanych scenkach teatralnych czy wziąć udział w zabawach ruchowych.
Na oddziale odkryliśmy wiele talentów aktorskich , a dzieci już nie mogą doczekać się
kolejnych zajęć

26.07.2018 Bajkoterapia na Kasprzaka
Wtorkowe popołudnie na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży upłynęło pod hasłem bajek, wierszy i zagadek. Ta forma aktywności trafiła
najlepiej do naszych najmniejszych podopiecznych, którzy z zaciekawieniem słuchali historii
opowiadanych przez Panią Ilona Chylewska i wspólnie szukali odpowiedzi na wszystkie jej
zagadki. Dziękujemy za miłe i wesołe popołudnie!
31.07.2018 Sztukmistrze w Lublinie
Grupa Les Têtes d'Affiche pochodzi z Francji i wystąpiła na naszym lubelskim oddziale w
ramach Carnavalu Sztukmistrzów, który odbywał się w Lublinie! Spektakl był połączeniem
klaunady i popisów cyrkowych. Panowie podczas występu byli bardzo elastyczni, jeśli chodzi
o scenariusz oraz wielce pomocni - m.in. w trakcie trwania przedstawienia pomogli w
transporcie obiadu dla naszych pacjentów. Dodatkowo, nauczyli się specjalnie dla nas
niektórych zwrotów w języku polskim! Doceniamy i za rok nauczymy się kilku wyrażeń po
francusku, chociaż nasz 4-letni podopieczny Piotruś już grupie w ich ojczystym języku
podziękował.
Przedstawienie było fantastyczne i sprawiło całej publiczności wiele radości.
Bardzo serdecznie dziękujemy grupie, że wyraziła chęć, aby nas odwiedzić i zaprezentować
swój spektakl. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy - bo my serdecznie zapraszamy.
10.08.2018 Teatr Enigmatic w Lublinie
Na oddziale w Lublinie gościliśmy wspaniałych aktorów z Teatr Enigmatic, którzy
przedstawili nam "Bajkę o zaczarowanym smoku". Uśmiechy na twarzach dzieci były
najlepszym sygnałem na to, że historia królewny, smoka, Baby Jag, pastuszka i rycerza
wszystkim bardzo się spodobała, a smok okazał się nie być wcale groźny. Zapraszamy
aktorów do kolejnych odwiedzin naszego lubelskiego oddziału i z całego serca dziękujemy za
poświęcony czas.

Muzyczna Scena Fundacji Spełnionych Marzeń oraz muzyczne
warsztaty
23.02.2018 Łukasz Zagrobelny na Kasprzaka
Dziś prezentujemy Wam zdjęcia z koncertu Łukasza Zagrobelnego dla naszych
podopiecznych z Kasprzaka. Usłyszeliśmy najlepsze utwory Łukasza. Jak zwykle były
zdjęcia i autografy. To był naprawdę wspaniały koncert ! Dziękujemy Ci Łukaszu .
09.03.2018 Antek Smykiewicz na Kasprzaka

Z okazji Dnia Kobiet na oddziale onkologii na Kasprzaka wystąpił Antek Smykiewicz wraz
ze swoimi przyjaciółmi. Było nie tylko muzycznie, ale również bardzo serdecznie i zabawnie
. Antku, serdecznie dziękujemy Tobie i Twojemu zespołowi w składzie Hubert i Piotrek. Przy
okazji dziękujemy innym wykonawcom, którzy tak chętnie odwiedzają dziecięce oddziały
onkologiczne, a nie zdają sobie sprawy z tego ja wiele to oznacza dla tych, którzy muszą tam
leżeć dniami, a czasami miesiącami. DZIĘKUJEMY !
17.03.2018 Muzyka i tańce latynoamerykańskie na Kasprzaka
Karnawał dla naszych podopiecznych trwa cały rok. Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać
się z Pawłem Kucharczykiem i jego cudownymi dziewczynami, tancerkami oraz wokalistką,
którzy wprowadzili nas w cudowny klimat rytmów latynoamerykańskich. Piękne stroje oraz
piękna muzyka natychmiast przypadły do gustu naszym podopiecznym. Dziękujemy
Pawłowi, Marcie, Andżelice i wspaniałej wokalistce pochodzącej z Kuby. Serdecznie
dziękujemy !

20.03.2018 Warsztaty Gitarowe w Lublinie
W miniony piątek na naszym Oddziale w Lublinie nasi podopieczni uczestniczyli w nauce gry
na gitarze ! Dzięki Wolontariuszce Marysi mali pacjenci mogli poznać tajniki gry na tym
świetnie brzmiącym instrumencie. Dzieci były baaardzo zadowolone z zajęć dlatego też będą
się one odbywać w każdy piątek ! Bardzo dziękujemy Marysi i z niecierpliwością czekamy na
kolejne cenne lekcje.

4.04.2018 Cygańskie popołudnie w IMiD
Wczoraj w Instytut Matki i Dziecka po raz kolejny odbył się koncert w ramach muzycznej
sceny muzycznej w Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Tym
razem mogliśmy posłuchać cygańskich przebojów w wykonaniu Patrycja Runo wraz z
zespołem Cygańskie Gwiazdy. Było kolorowo i energetycznie! Przy okazji koncertu
odwiedził naszych podopiecznych pięściarz i aktor Grzegorz Skrzecz. Dziękujemy naszym
gościom za tą niezwykłą i miłą wizytę!
10.04.2018 Warsztaty gitarowe w Lublinie
Przywracamy codzienność na oddziałach onkologicznych.
Muzykoterapia to jeden z kluczowych działań Fundacja Spełnionych Marzeń na oddziałach
onkologicznych. Długa hospitalizacja w czasie leczenia to dla dzieci wykluczenie z
codziennych aktywności jakimi są koncerty, teatrzyki, kino czy inne spotkania z kulturą. Tym
razem na oddziale w Lublinie odbyły się warsztaty gitarowe. Oprócz gitary mieliśmy również
ukulele i ten instrument to strzał w dziesiątkę szczególnie dla młodszych dzieciaków. Pewnie
z racji wielkości tak spodobał się naszym najmłodszym podopiecznym. Już niedługo
powstanie nam prawdziwa oddziałowa kapela.

25.04.2018 Muzykoterapia w Lublinie
Nasi podopieczni tym razem grali na gitarze i ukulele, ale poznali też nowe instrumenty shaker, trójkąt i cymbałki. Muzyczna ekipa lubelskiego oddziału potrafi zagrać już "Panie
Janie", "Wlazł kotek na płotek", "Jedzie pociąg" i jeszcze inne hity :) Powoli przygotowujemy
się do koncertu! :)
9.05.2018 Poparzeni Kawą Trzy w Lublinie
Chociaż "Poparzeni Kawą Trzy" to jednak odwiedzili naszych podopiecznych na Onkologii.
Muzycy wprowadzili cudowny nastrój na nasz oddział. Były zdjęcia, autografy, a finałem
było wykonanie piosenki na żywo pt. "Kawałek do tańca". Ta wizyta na pewno pozostanie na
długo w pamięci nie tylko pacjentów, ale również ich rodziców.
26.06.2018 Karaoke na oddziale w Lublinie
Na naszym oddziale w Lublinie odbyło się Karaoke ! Rozbrzmiewały hity m.in. Sławomira,
Czadomana czy Sarsy, ale pojawiły się również przeboje dla najmłodszych takie jak:
"Krokodyle łzy" , "Lisek łakomczuszek"🦊🦊, czy "Czarny baranie". Dużo radości sprawiło
naszym podopiecznym śpiewanie z pokazywaniem do piosenki "Głowa, ramiona, kolana
pięty". Dzieci miały również możliwość zagrać na różnych instrumentach. Oby więcej takich
muzycznych chwil !
04.10.2018 Stand – up Oli Petrus w IMiD
Czy można zorganizować śmiechoterapie na oddziale onkologicznym? Oczywiście, że tak.
Wystarczy zaprosić Ola Petrus do Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej w IMiD i
przygotować się na dużą dawkę humoru. Zwyciężczyni pierwszego odcinka programu "Stand
Up! Zabij mnie śmiechem" rozbawiła naszych podopiecznych do łez i spowodowała, że już
nie możemy się doczekać kolejnego spotkania!
8.10.2018 r Koncert Darii Zawiałow
Kto słyszał najnowszy utwór Daria Zawiałow "Nie dobije się do Ciebie"? Nasi podopieczni
mieli przyjemność usłyszeć go jako pierwsi na żywo podczas koncertu 6 października w
Urzędzie Dzielnicy Bielany. I oczywiście pokochali go od pierwszych nut! Cały koncert był
niezwykłym przeżyciem! Posłuchać na żywo takiej artystki jak Daria to sama przyjemność.
Dziękujemy Daria Zawiałow za wspaniały wieczór oraz Dzielnica Bielany a w szczególności
Magdalena Lerczak za organizacje i zaproszenie!
9.10.2018 Kocert Karmiński Club
To jeszcze nie koniec relacji z weekendu pełnego atrakcji . W niedziele byliśmy gośćmi na
Rodzinnym pikniku ekologicznym "DZIEŃ ŚW. FRANCISZKA I LASU BIELAŃSKIEGO"
Podczas niego odbył się koncert Karimski Club z piosenkami z płyty "Dla dzieci", z której

dochód przeznaczony jest na naszych podopiecznych. Oprócz koncertu nasi podopieczni
wzięli udział w licznych atrakcjach m. in. w warsztatach o bielańskich pszczołach.
17.10.2018 r Cyganie Dzieciom na Kasprzaka
Na pewno pamiętacie występ Patrycji Runo na oddziale Onkologii w IMiD na Kasprzaka
Wczoraj odebraliśmy puszkę z zebranymi pieniędzmi podczas koncertów Pani Patrycji.
Zebrało się ponad 800 zł za co serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz
oczywiście Patrycji z zespołem !
30.10.2018 Malik Montana na Kasprzaka
A jaki jest Wasz ulubiony gatunek muzyczny ?;)
Wczoraj w Instytut Matki i Dziecka totalne hip – hopowe szaleństwo, a to za sprawą naszego
gościa, rapera Malik Montana ! Mogliśmy wysłuchać najbardziej znane utwory rapera. Malik
zdobył sympatię naszych młodszych jak i starszych podopiecznych, którym bez wątpienia
Rap w duszy Gra !
Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że do zobaczenia ! JOŁ !

Warsztaty arteterapii na oddziałach
26.01.2018 Warsztaty z Robie Sobie Dizajn
Ostatnio nasi mali podopieczni z Oddziału w Kielcach wrócili do zajęć z Panią Małgosią
Skalską z Robie Sobie Dizajn. Tym razem podczas warsztatów z drewnianych klocków
powstawały niesamowite figurki superbohaterów! Dodatkowo robiliśmy także magnesy, które
ozdabiane były według własnego uznania . Dziękujemy Pani Małgosi za kolejne kreatywne
popołudnie i do zobaczenia niebawem!

5.02.2018 Spotkanie z wolontariuszami w Olsztynie

Kilka dni temu na Oddziale Onkologii w Olsztynie naszych podopiecznych odwiedzili
wolontariusze, którzy poprowadzili zajęcia plastyczne :). Nasi mali pacjenci wykazali się
pomysłowością i zaangażowaniem tworząc swoje prace świetnie się przy tym bawiąc. :)
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za poświęcony czas

9.01.2018 Zajęcia plastyczne na Trojdena
Za nami kolejne zajęcia plastyczne, które odbyły się na Oddziale Onkologii i Hematologii na
Trojdena :).
Nasi podopieczni wykonali przepiękne zimowe prace !
16.02.2018 Warsztaty z projektowania
Uczestniczki naszego turnusu rehabilitacyjnego miały niezwykłą przyjemność uczestniczenia
w warsztatach z projektowania kreacji modowych. Na zaproszenie Pani Magdaleny
Bolesławskiej z firmy TUTU Princess dziewczynki rzuciły się w wir niezwykłego świata
mody :) Czekał na nie również słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie oraz ich współpracownicom za miłe przyjęcie i
mamy nadzieję, że będzie to początek miłej współpracy
1.03.2018 Mydełkowe warsztaty na Kasprzaka
Wczorajsze popołudnie w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
zamieniło się w pracownię zapachowych mydełek. Każdy Pacjent mógł stworzyć swoje
własne unikatowe mydełka, które są również świetnym prezentem dla naszych bliskich.
Warsztaty, które przygotowała Grupa WolonWariacka przyniosły mnóstwo uśmiechu i
zaciekawienia na twarzach wszystkich pacjentów. Dziękujemy również WOLF Team za
upominki i liczymy na dalszą współpracę. :) :) Piotr Harwas - dziękujemy za piękne
zdjęcia!

07.03.2018 Upominki na Dzień Kobiet
Wczoraj na naszym oddziale na Kasprzaka odbyły się zajęcia plastyczne, które poprowadziła
pani Magda Kobierecka razem z wolontariuszkami :). Nasi podopieczni wykonali
przepiękne upominki na zbliżający się Dzień Kobiet
15.03.2018 Lotnicze Warsztaty w Olsztynie
Na Oddziale Onkologii w Olsztynie grupa naszych wolontariuszy zorganizowała warsztaty
budowy modeli samolotów z kartonów. Jak widać na zdjęciach, rośnie nam nowa kadra
projektantów prawdziwych maszyn latających. Gratulujemy pomysłu i dziękujemy gorąco
naszym wolontariuszom !

22.03.2018 Pożegnanie zimy w Lublinie
Wczoraj na Oddziale w Lublinie nasi podopieczni razem z opiekunami wykonali przepiękną,
balonową Marzennę ! Była świetna zabawa - dzieci chętnie się angażowały, ozdabiając
balony i projektując sukienkę Marzannie.
Mamy nadzieję, że skutecznie pożegnaliśmy zimę i wiosna przybędzie do nas jak najszybciej
!
26.03.2018 Wiosna w Olsztynie
Na olsztyńskim oddziale zawitała wiosna! Specjalnie dla naszych podopiecznych
wolontariusze przygotowali warsztaty, na których świętowali pierwszy dzień wiosny! Na
całym oddziale zawitały kolorowe kwiaty i od razu zrobiło się wiosennie i radośnie!
29.03.2018 r. Wielkanocne warsztaty w Olsztynie
Wielkanocnych warsztatów nie koniec‼ Na oddziale onkologicznym w Olsztynie odbyły się
warsztaty plastyczne, na których dzieci robiły pisanki. Jak widać na zdjęciach - nie brakowało
kreatywności i rozmachu! Każda pisanka była wyjątkowa tak jak jej twórca!
5.04.2018 Niezwykłe warsztaty w Lublinie
Czy da się zrobić zajączki ze skarpetki i ryżu? Pewnie, że tak! Sukces jest gwarantowany, gdy
pomogą przy tym niezwykli goście z Karuzela Sztuki. Na naszym oddziale w Lublinie
odbyły się takie warsztaty i jak widać na zdjęciach powstały prawdziwe dzieła! Jak Wam się
podobają? Dziękujemy Pani Agnieszce Chwiałkowskiej, Marcie Ryczkowskiej i Agnieszce
Grzywacz za wspaniałe warsztaty!
23.04.2018 Arteterapia z podopiecznymi na Trojdena
A dziś prezentujemy prace naszych podopiecznych z Samodzielny Publiczny Dziecięcy
Szpital Kliniczny w Warszawie. Piękne, kolorowe motylki z papieru zostały wykonane pod
okiem naszej niezawodnej Ewa Otceten. Podziwiamy za pomysłowość!Dzięki takim
motylkom na oddziale już czuć wiosnę, aż chciałoby się zaśpiewać "Wiosna ach to Ty"!
11.05.2018 Zajęcia plastyczne na Trojdena
Ile radości mogą sprawić dzieciom zajęcia plastyczne
To świetna forma oderwania pacjentów od uciążliwego leczenia, nudy, ale również od
powszechnie dostępnych na oddziałach onkologicznych komputerów, tabletów, telefonów.
Dzięki naszej Ewie zajęcia są zawsze starannie przygotowane i zawsze spotykają się z
olbrzymim zainteresowaniem. Dzieciom życzymy wiecznego uśmiechu na twarzy, a Wam
wszystkim pogodnego weekendu !
18.05.2018 Warsztaty plastyczne w Lublinie i Olsztynie
Życie naszych podopiecznych na oddziałach onkologicznych biednie w rytmie ciągłego
doskonalenia swoich umiejętności. Pod okiem wolontariuszek Fundacji z Olsztyna i Lublina
powstają naprawdę małe arcydzieła. Dzieci bardzo lubią te zajęcia bo jest to również

wspaniały sposób na zabicie szpitalnej nudy. Dziękujemy wszystkich wolontariuszkom i
pracownicom Fundacji.
24.05.2018 Zajęcia Plastyczne na Kasprzaka
Na naszym oddziale na Kasprzaka rozpoczęły się przygotowania do jednego z
najważniejszych dni w roku - Dnia Matki.
Nasi podopieczni pod okiem Pani Magdy Kobiereckiej wykonali przepiękne prezenty, które
już w najbliższa sobotę nasi mali pacjenci wręczą swoim ukochanym mamom.
21.06.2018 Bańki mydlane na oddziale w Kielcach
Przeniesienie się choć na chwilę w świat baniek mydlanych to marzenie zapewne wielu i
małych i dużych. Nasi podopieczni z kieleckiego oddziału mieli właśnie taką możliwość
dzięki Wesoła Gromadka- Animacje, Bubble Show, Fotobudka. Asia, prowadząca to
wyjątkowe Buble Show sprawiła, że dookoła były tylko i wyłącznie piękne bańki o
przeróżnych kształtach. Aktywny udział w ich powstawaniu mieli również nasi mali
podopieczni! Mamy nadzieję, że wszystkie marzenia które były w ich głowach w momencie
powstawania specjalnych do tego baniek spełnią się jak najszybciej. Asiu, ogromnie
dziękujemy Ci jeszcze raz za kolejną wspaniałą wizytę u nas! do zobaczenia.
25.06.2018 Breloczkowe zajęcia na Trojdena
Jak zrobić coś z niczego. Właśnie nasza wolontariuszka Ewa pokazała naszym podopiecznym
ze szpitala na Trojdena jak można zrobić piękne breloczki.

27.06.2018 Dekoracyjne Warsztaty w Kielcach
Niedawno naszych małych podopiecznych odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Zespół Szkół
Ekonomicznych w Kielcach . Celem spotkania były wspólne warsztaty, podczas których
wykonywaliśmy i dekorowaliśmy ozdoby z filcu. Bardzo się cieszymy, ponieważ już
pojawiły się plany na kolejne takie warsztaty w nowym roku szkolnym . Bardzo dziękujemy
za to wspólnie spędzone popołudnie i do zobaczenia!
18.06.2018 Pracownia Krawiecka na Kasprzaka
Oddział Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży zamienił się wczoraj
w małą pracownię krawiecką. To wszystko za sprawą kolorowych tkanin, tasiemek, nożyczek
i szablonów, bez których pomponiki "wielofunkcyjne" nie miałyby szansy powstać. Na
początku niechętnie, ale już po chwili nasze małe i trochę większe podopieczne zabrały się za
tworzenie swoich własnych dzieł, które później posłużyły jako gustowny dodatek na rękę
bądź spinka do sukienki czy czapeczki.

2.07.2018 Trojdenowe Breloczki

Na Trojdena - dzięki naszej wolontariuszce Ewie - znów powstała produkcja kolorowych
breloczków, zawieszek do kluczy .Dzieci mogły się pochwalić wykonaniem kolorowych
misiów, kotków i innych zwierzątek.
17.07.2018 Drewniane laleczki na Trojdena
W ostatnim czasie dzięki naszej wolontariuszce Ewie oddział na Trojdena stał się fabryką
tworzenia drewnianych lalek . Nasi podopieczni wykonywali lalki z drewnianych łyżek
dekorując je takimi materiałami jak papilotki do babeczek, flamastry, ruchome oczka, wełna,
z której powstał cudowne fryzury i świecidełka.
Jak widać wszyscy świetnie się przy tym bawili.
19.07.2018 Zajęcia plastyczne na Kasprzaka
Zajęcia z naszą plastyczką Magdą Kobierecką , która prowadzi spotkania ze sztuką na naszym
oddziale na Kasprzaka zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci chętnie
uczestniczą w zajęciach Dzięki nim mają możliwość poznania różnych technik w plastyce.
27.07.2018 r. Warsztaty z wolontariuszami T-Mobile w Lublinie
Niedawno nasz oddział w Lublinie odwiedzili wolontariusze z T-Mobile, którzy pokazali
naszym małym pacjentom jak wykonać kolorowe i zapachowe świeczki. Do zrobienia
świeczek zostało wykorzystanych wiele ciekawych rzeczy np. anyż, ziarenka kawy, cynamon,
kolorowe kamyczki, kolorowy piasek, koraliki, suszone kwiaty, brokaty i wiele wiele innych.
Powstały naprawdę piękne ozdobne świeczki. Wszystkim naszym Podopiecznym warsztaty
bardzo się podobały, a nasi kochani goście na pewno kolejny raz odkryli radość pomagania!
Z całego serca dziękujemy i zapraszamy ponownie.
10.09.2018 Zajęcia plastyczne na Kasprzaka
"We wrześniu wracamy do szkoły, a na Kasprzaka wracamy do sztuki.
I to Sztuki przez duże "S", bo to co wyczarowują nasi pacjenci podczas wtorkowych zajęć
plastycznych niczym nie ustępuje dziełom wystawianym w prawdziwych galeriach.
Uczestnicy nie boja się takich trudnych pojęć jak; monotypia, ebru czy batik. Nie straszne im
techniki graficzne lub malarskie proponowane przez zaprzyjaźnioną plastyczkę Magdalena
Karolina. Uwierzycie, że na oddziale potrafimy nawet odlewać rzeźby z własnoręcznie
przygotowanych form? By Was przekonać przygotowaliśmy fotorelację z ostatniego roku
warsztatów w Instytut Matki i Dziecka . Zapraszamy do oglądania i wspólnego
"poplastyczenia"
13.09.2018 r Warsztaty plastyczne na Kasprzaka
Wrześniowe warsztaty plastyczne ruszyły pełna parą! Na pierwszy rzut poszła glina.
Zobaczcie sami, jakie dzieła, pod czujnym okiem naszej plastyczki Magdalena Karolina i
wolontariuszki Angelika Kuk, stworzyli nasi mali artyści! Ich miny, świadczą o tym, że
zabawa była naprawdę przednia!
21.09.2018 r. Zajęcia plastyczne na Trojdena

Jako, że dbamy o rozwój naszych małych podopiecznych nieodłącznym elementem na
oddziale stała się edukacja plastyczna, na którą poświęcamy wiele czasu. Zajęcia prowadzone
przez naszą wolontariuszkę Ewę cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na każdych
zajęciach są proponowane różne formy pracy dzięki czemu nasi mali pacjenci mają
możliwość poznania czegoś nowego.
1.10.2018 Nasi mali artyści – zajęcia plastyczne na oddziałach
A dziś prezentujemy naszych podopiecznych, którzy tak chętnie biorą udział w zajęciach
plastycznych. Na ich twarzach widać radość i twórczy zapał. Mamy nadzieję, że taka forma
pracy z małymi pacjentami pozwoli im na oderwanie się od długiego pobytu na oddziale
szpitalnym.
23.10.2018 Warsztaty plastyczne na Trojdena
A Wy kiedy ostatnio tworzyliście coś ze swoimi dziećmi?🦊
W deszczu dzieci się nudzą... A nasi podopieczni niezależnie od pogody, nigdy się nie nudzą
‼A wszystko dzięki naszej wspaniałej wolontariuszce Ewa Otceten, która potrafi wyczarować
wszystko niemalże z niczego. I oto tu przykład rękodzieła naszych podopiecznych. Zdolni
prawda? My jesteśmy dumni!
31.10.2018 Świeczki – świeczuszki
To już kolejne spotkanie Grupa WolonWariacka i wolontariuszy T-Mobile PL na oddziale
onkologii w Instytut Matki i Dziecka. Tym razem, nasi podopieczni mieli okazję poznać
technikę robienia świec i stworzyć swój własny model, a nawet kilka modeli! Produkcja była
taśmowa, bo tyle mieliśmy przeróżnych kombinacji do stworzenia, że na jednej świeczce nie
mogło stanąć! Okazało się, że to też świetny pomysł na prezent i każdy chciał zrobić kilka
świec, by mógł obdarować nimi swoich bliskich. Aż miło było patrzeć jak cały oddział
zamienił się w małą pracownię, a każdy pacjent okazał się wielkim artystą!
28.11.2018 Spotkanie ze sztuką na Kasprzaka
Odkryliśmy kolejne talenty artystyczne na oddziale!
Jak Wam się podobają?
Za nami kolejne spotkanie ze sztuką, które co wtorek prowadzi Magdalena Kobierecka na
oddziale Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
To cykliczne warsztaty z przeróżnych technik nie tylko malarskich. Tym razem, prezentujemy
Wam dzieła, jakie powstały na szkle.
11.12.2018 Warsztaty chemiczne na Kasprzaka
Chemia na oddziale onkologicznym to norma, ale podawana w takiej formie jest znacznie
przyjemniejsza! Dzięki naszej wolontariuszce, a kiedyś podopiecznej - Justyna Bojko
wszyscy pacjenci zamienili się w małych chemików, którzy sami przygotowali m.in. pastę dla
słonia czy ciecz nienewtonowska. Uśmiechom i zachwytom nie było końca dlatego już
zapowiadamy kolejne spotkanie "małego chemika"!

12.12.2018 Malowanie Bombek na Kasprzaka
Święta tuż tuż, wiec czas zakasać rękawy i zabrać się za przygotowania ozdób świątecznych!
Dziś, nasi podopieczni z Instytut Matki i Dziecka malowali swoje bombki, które już niedługo
zawisną na choinkach w ich domach.

Terapia poprzez śmiech
19.01.2018 Kubuś Puchatek w Kielcach
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka naszych małych podopiecznych
odwiedził nikt inny jak właśnie ten uroczy żółty miś- ulubieniec dzieci na całym świecie! :)
Przygody Puchatka i jego przyjaciół zna chyba każdy, dlatego też wizyta sprawiła naszym
dzieciakom mnóstwo radości! Uśmiechom nie było końca, a wspólne zdjęcia i laurki będą
wspaniałą pamiątką! :) Za sprawienie takiego ogromu szczęścia na twarzach naszych
dzieciaków pięknym strojem Puchatka i niezapomnianych wrażeń dziękujemy Helios Polska
w Kielcach. Za pomoc podziękowania kierujemy też w stronę Galeria Echo. Jesteście
wspaniali!

12.02.2018 Star Wars na Trojdena
Ogromną radość sprawiliśmy naszym podopiecznym ze szpitala na Trojdena. Ta wizyta
szczególnie ucieszyła wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Dzięki Star Wars Artistic Team
mogliśmy spełnić marzenia naszych małych pacjentów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim miłośnikom Gwiezdnej Sagi
05.03.2018 Niezwykli goście w Kielcach
Ostatnio naszych pacjentów z Oddziału Onkologii i Hematologii w Kielcach odwiedzili
niezwykli goście! Ulubieńcy dzieci Myszka Miki i Minnie swoją wizytą sprawili dzieciom
ogromną niespodziankę i zrobili dużo pozytywnego zamieszania! Były wspólne zabawy,
rozmowy, prezenty oraz oczywiście pamiątkowe zdjęcia Dziecięca Fantazja z całego serca
dziękujemy za to spotkanie!

Warsztaty Robotyki i spotkania naukowe
17.01.2018 Lekcja o prądzie w Kielcach
Kilka dni temu nasi mali podopieczni byli uczestnikami bardzo ciekawych zajęć! Wszystko to
za sprawą jak zawsze Energetyczne Centrum Nauki Tym razem Pani Monika i Pani Diana
przeprowadziły dla dzieci lekcje o.. prądzie. Po ustaleniu kilku ważnych faktów, zabraliśmy
się z niecierpliwością do dalszej pracy. Nauka połączona z zabawą to coś co lubimy
najbardziej :) Bardzo dziękujemy i już czekamy na kolejne spotkanie
02.03.2018 Warsztaty z Energetycznym Centrum Nauki
Wczoraj naszych podopiecznych z oddziału w Kielcach odwiedziły Panie z Energetyczne
Centrum Nauki. Tym razem podczas warsztatów poznawaliśmy od strony teoretycznej jak i
praktycznej takie pojęcia jak termokurczliwość i polimer :) W związku z tym za pomocą
odpowiednich materiałów i piekarnika tworzyliśmy własne breloczki! Energetyczne Centrum
Nauki kolejny raz dziękujemy za fantastyczne połączenie nauki z zabawą!
28.03.2018 Wielkanocne warsztaty w Kielcach
Na oddziale w Kielcach nasi przyjaciele z Energetyczne Centrum Nauki przeprowadzali
wspaniałe, świąteczne warsztaty! Na początku jak zawsze- trochę wiadomości i wiedzy. Tym
razem na temat procesu fotosyntezy oraz na czym polega efekt kapilarny. Później mogliśmy
przejść do działania, czyli do robienia wielkanocnych zajączków, kurczaczków i baranków w
których posadziliśmy rzeżuchę. Za kolejną dawkę fantastycznej zabawy i nauki - dziękujemy!

12.04.2018 Robotyka w Lublinie
W Lublinie nasi podopieczni mieli okazji wziąć udział w zajęciach z robotyki gdzie stworzyli
super budowle. Były huśtawki, traktory, roboty, małpki, pojazdy, samoloty i różne inne
rzeczy. Dzieciaki pracowały nie tylko z wykorzystaniem instrukcji, ale także konstruowały
własne dzieła. Warsztaty zostały zrealizowane dzięki współpracy z firmą Dziecięce Przygody,
za co serdecznie im dziękujemy.
19.04.2018 Doświadczenie chemiczne w Kielcach
Tym razem podczas naszych ulubionych zajęć na oddziale w Kielcach razem z Energetyczne
Centrum Nauki pobawiliśmy się w małych chemików! . Poznaliśmy właściwości wielu
różnych substancji, a także robiliśmy fantastyczne doświadczenia, których efekty były po
prostu spektakularne!
#drużynamocy dziękujemy Wam za kolejne niezwykłe spotkanie, połączenie nauki z zabawą i
wielką dawkę energii.
14.05.2018 Robotyka na Trojdena
Po długiej przerwie wracamy z zajęciami z robotyki na Oddział Onkologii i Hematologii
Szpitala na Trojdena!
Dobrze jest znów widzieć uśmiechy naszych małych pacjentów. Oczy pełne pasji i
zainteresowania kiedy samodzielnie czy też z pomocą budują i programują roboty, które się
ruszają i wydają dźwięki. Bez wątpienia zajęcia przyczyniają się do naukowego rozwoju
naszych podopiecznych jak również i wspaniałej zabawy !
21.05.2018 Aromaterapia w Kielcach

Bezustannie pracujemy nad rozwojem naszych podopiecznych – uwrażliwiamy ich i
podtrzymujemy ich nabyte umiejętności. Tym razem dzięki przyjaciołom z Energetyczne
Centrum Nauki na oddziale w Kielcach mieliśmy zajęcia z aromaterapii Po części
teoretycznej przeszliśmy do części praktycznej, podczas której wykonywaliśmy samodzielnie
perfumy, które mogą być idealnym prezentem na zbliżający się Dzień Mamy! Energetyczne
Centrum Nauki dziękujemy za kolejne wspaniałe warsztaty i przemiłe popołudnie, do
zobaczenia!
22.06.2018 Zajęcia robotyki w Olsztynie
To już kolejne zajęcia z robotyki, które odbyły się na naszym oddziale w Olsztynie. Nasi
podopieczni jak zwykle z zaangażowaniem podjęli się wyzwania !
Jak widać sprawiło im to niesamowitą frajdę. Już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć !
Zajęcia z robotyki poprowadziła niezawodna firma CODI.

Imprezy okolicznościowe
30.01.2018 Urodziny Julki
Dziś mieliśmy święto na oddziale onkologii w Instytucie Matki i Dziecka! :)
Świętowaliśmy 11-ste urodziny Julki, którą głośnym "100 lat..." wyrwaliśmy ze snu. :)
Były życzenia, prezenty i oczywiście marzenia przy zdmuchiwaniu świeczek na pysznym
torcie. :)
Julia, raz jeszcze życzymy Ci duuuużo zdrowia, radości i oczywiście SPEŁNIENIA
MARZEŃ!!
1.02.2018 Bal karnawałowy w Kielcach.
W końcu są! Mamy zdjęcia z imprezy karnawałowej, która odbyła się kilka dni temu na
Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach <3 Co tu dużo pisać.. zobaczcie sami jak
wspaniale się bawiliśmy dzięki DJ/Wodzirej Paweł i Grupa animacyjna AniMa <3
Dziękujemy za niezapomniane popołudnie, mnóstwo radości, uśmiechu i.. bolące nogi
następnego dnia! :D Ogromne podziękowania kierujemy również do naszej niezastąpionej
Ilony- za piękne uwiecznienie na zdjęciach naszej zabawy!
8.02.2018 Tłusty czwartek na Kasprzaka i Trojdena
Jako, że dziś Tłusty Czwartek to i na naszych oddziałach na Kasprzaka i Trojdena nie mogło
zabraknąć przepysznych pączków ! :)
Tyyylleee słodkości musiało wywołać wśród naszych podopiecznych uśmiech !
14.02.2018 Koncert Virgin na Kasprzaka i urodziny Maksa
Z okazji Walentynek mieliśmy przyjemność posłuchać występu zespołu Virgin w składzie
Doda i Tomasz Lubert. Wysłuchaliśmy garść starych utworów Virgin, ale również dwie
najnowsze produkcje. Była też okazja do świętowania szesnastych urodzin Maksa ! Maksowi

życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, a niezawodnej Dodzie i Tomkowi serdecznie
dziękujemy za występ !
14.02.2018 Walentynki na Fundacyjnych oddziałach
Walentynki już za nami i mamy dla Was fotorelację z naszych oddziałów w Kielcach i
Olsztynie. Dzieci przygotowały przepiękne kartki walentynkowe. Serdecznie dziękujemy
naszym wolontariuszom oraz firmie Balonove z Kielc. Podziwiajcie piękne prace naszych
podopiecznych !
15.02.2018 Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa
Dzisiaj odwiedziliśmy naszych podopiecznych z Oddziału na Kasprzaka. Z Okazji Dnia
Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem Dzieciństwa nasz bohater Marcin - były pacjent
Kliniki wręczał pacjentom maskotki i odznaki Superbohaterów.
Wszystkim życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Serdecznie dziękujemy Pani Justynie i
Panu Pawłowi Gołaszewskim za przekazanie nam pięknych maskotek.
26.02.2018 Miniony karnawał w Kielcach
Pozostając jeszcze przez chwilę w karnawałowym nastroju, mamy dla was zdjęciową relację
ze wspólnych zabaw, które odbyły się niedawno na zakończenie karnawału na naszym
oddziale w Kielcach! Damianowi z Fotoendorfina dziękujemy za zdjęcia i uchwycenie wielu
tak wyjątkowych uśmiechów!
08.03.2018 Dzień Kobiet z Fundacją
Nie zapomnieliśmy o naszych kobietach. Dziś 8 Marca - Święto wszystkich kobiet:
Wszystkich mam, lekarek i pielęgniarek. Z kwiatami i słodyczami odwiedziliśmy oddziały na
Trojdena oraz w Instytucie Matki i Dziecka na Kasprzaka. Wszystkim Paniom życzymy dużo
uśmiechu, radości i zdrowia dla ich pociech

08.03.2018 Dzień Kobiet w Kielcach i Olsztynie
Z okazji Dnia Kobiet na oddziale w Kielcach nasz wolontariusz Sebastian i męska część
małych pacjentów stanęli na wysokości zadania! Wszystkie Panie dostały piękne kwiaty z
najszczerszymi życzeniami z okazji dzisiejszego święta. Dodatkowo na nasze Panie czekały
małe zabiegi spa, aby jeszcze bardziej umilić im wczorajszy dzień♥
Natomiast na Oddziale w Olsztynie z okazji Dnia Kobiet nasi pacjenci wraz z
wolontariuszami wykonali dla wszystkich Pań piękne kolorowe kartki.
12.03.2018 17 urodziny Mariusza
Dziś na naszym oddziale w Kielcach świętowaliśmy 17-ste urodziny Mariusza.
Był pyszny tort, życzenia, balon dla solenizanta oraz ogromna dawka humoru !

Mariuszowi życzymy przede wszystkim duuuużo zdrowia, radości i spełnienia najskrytszych
marzeń !
19.03.2018 Trzecie urodziny Wiktorka
Dziś na naszym Oddziale w Kielcach swoje TRZECIE urodziny obchodził Wiktor ! Nie
zabrakło oczywiście odlotowego tortu, balonów i góry prezentów ! Jak widać na zdjęciach
nasz Solenizant nie krył zadowolenia podczas urodzinowej niespodzianki.
Wiktorku ! W tym szczególnym dniu życzymy Ci przede wszystkim duuużo, duuuużo
Zdrówka !
28.03.2018 Podwójne urodziny w IMiD
W tym tygodniu świętowaliśmy aż dwa razy urodziny naszych podopiecznych z Klinika
Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży ! Dla Hani były to pierwsze urodziny
a dla Pawła już 14!Jak zawsze był pyszny tort, zdmuchiwanie świeczek oraz prezenty!
Jubilatom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 100 lat Kochani!
30.03.2018 Wielkanoc na warszawskich oddziałach
Również u naszych warszawskich podopiecznych zapanował świąteczny klimat. Z okazji
Wielkanocy obdarowaliśmy pacjentów uroczymi króliczkami. Mamy nadzieję, że wszystkim
uda się wrócić do domu na święta i spędzić ten czas w rodzinnym gronie.
30.03.2018 Wielkanocne atrakcje w Olsztynie i Kielcach
Wielkanoc już tuż tuż , a my jeszcze mamy dla Was relacje z naszych oddziałów w Olsztynie
i Kielcach! Na obydwu oddziałach odbyły się wielkanocne atrakcje, które umiliły czas
naszym podopiecznym. W Olsztynie dzieci ozdabiały piękne pisanki a w Kielcach
podopieczni mieli spotkanie z wielkanocnym zającem, naukę robienia króliczków z balonów
oraz zabawy w ogromnej bańce mydlanej! Dziękujemy Zabawy bez mamy- animacje dla
dzieci na weselach itp. Świętokrzyskie za odwiedziny u naszych kieleckich podopiecznych.
16.05.2018 11 urodziny Krystiana
Wczoraj na naszym oddziale w Kielcach swoje 11 urodziny obchodził Krystian !
Nie mogło zabraknąć prezentów , pysznego tortu ze świeczkami i hucznego STO LAT
Naszemu solenizantowi życzymy przede wszystkim dużo ,dużo zdrowia, spełnienia
najskrytszych marzeń i góry wspaniałych prezentów !100 lat Krystian !
25.05.2018 Dzień Matki na Fundacyjnych Oddziałach
Nasi podopieczni pamiętali o swoich Mamach. To Mamy są bardzo ważnym ogniwem w
walce z chorobą nowotworową u swojego dziecka. To im - oprócz lekarzy i pielęgniarek należą się największe podziękowania. Oddział Olsztyński odwiedził polski Elvis Presley
(Adam Gałka), a wspierał go wieloletni przyjaciel Fundacji Pan Tomasz Jaworski.
Na oddziale kieleckim już tradycyjnie wsparła Fundację firma Golden Rose Polska , która
przekazała naszym Mamom piękne upominki. Dziękujemy serdecznie za stałą współpracę

29.05.2018 Dzień Mamy z Beauty Art. Na Kasprzaka
U nas Dzień Mamy obchodzimy nie tylko 26 maja, bo taka Mama jak ta "oddziałowa",
powinna mieć swoje święto codziennie! Zwykle to one dbają o wszystkich, wczoraj to my
postanowiliśmy zadbać o nie i z tej okazji przygotowaliśmy mały kącik makijażu i porad
kosmetycznych. Dzięki dziewczynom ze szkoły Beauty Art - Szkoły wizażu Beaty
Małachowskiej każda mama ze swoją córką mogła skorzystać z umiejętności makijażystek i
choć przez chwilę zapomnieć i oderwać się od szpitalnej codzienności.

30.05.2018 Dzień Dziecka na Kasprzaka
Dziś z Okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odwiedziła oddział na Kasprzaka popularna
aktorka Magdalena Różczka. To właśnie ona w imieniu Fundacji wręczyła prezenty
wszystkim naszym podopiecznym. Pamiątkowe zdjęcie dopełniło uroczą wizytę.
04.06.2018 Dzień Dziecka w WUM-iw
Dzień Dziecka to największe Święto nie tylko dla dzieci, ale również dla naszej Fundacji. W
tym roku troszkę wcześniej odwiedziliśmy naszych podopiecznych w WWUM-ie z
prezentami dla dzieciaków. Niezawodni Estera Lussato i Szymon Majewski swoją wizytą
sprawili dzieciom ogromną radość. Dziękujemy również Fundacji Duval , firmie Colart Jakub Kopek za prezenty
06.06.2018 r Dzień Dziecka w Lublinie
Jeszcze nie tak dawno świętowaliśmy Dzień Dziecka Na oddziale w Lublinie pojawił się z tej
okazji przesympatyczny Miś, który wręczał naszym podopiecznym prezenty. Sprawił tym
niesamowitą radość nie tylko dzieciom.
Serdecznie dziękujemy Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej za użyczenie
stroju Misia !
7.06.2018 r Dzień Dziecka w Kielcach i Olsztynie
Dzień Dziecka obchodziliśmy również na naszych oddziałach w Kielcach i Olsztynie !
Na kieleckim oddziale wolontariusze pojawili się z torbami pełnymi prezentów dla naszych
podopiecznych, które sprawiły im ogromną radość ! Ten dzień naszym dzieciom umilili
również nasi Przyjaciele z Foto-Dzieciaki Animator Fotobudka którym bardzo serdecznie
dziękujemy !
Nie mniej radości pojawiło się na oddziale w Olsztynie, gdzie nasi podopieczni również
zostali obdarowani górą prezentów ! Uśmiech naszym kochanym dzieciakom nie schodził z
twarzy.
Jeszcze raz wszystkim naszym Pacjentom Życzymy wszystkiego najcudowniejszego ! Przede
wszystkim zdrowia, siły i uśmiechu każdego dnia !

11.07.2018 Urodziny Judytki
Wczoraj nasza podopieczna z Kielc- Judytka obchodziła swoje 10 urodziny! Mimo iż nie
mogliśmy świętować w większym gronie ze względu na stan zdrowia Judytki, to oczywiście
nie zabrakło tortu, odśpiewanego sto lat, życzeń i świetnej zabawy. Za balonową dekoracje
dziękujemy jak zawsze naszej zaprzyjaźnionej firmie Balonove . Judytko cała ekipa fundacji
życzy Ci dużo zdrówka i oczywiście spełnienia marzeń.
05.09.2018 r Miesiąc Świadomości Raka Krwi
Wrzesień został ustanowiony Miesiącem Świadomości Raka Krwi, w którym zwraca się
szczególną uwagę na tę grupę nowotworów, podejście do ich leczenia i profilaktykę.
Fundacja DKMS w ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierała nas w różnych fundacyjnych
działaniach, starając się poszerzyć liczbę potencjalnych dawców szpiku.
DKMS był z nami również podczas tegorocznej Onko - Olimpiady !
Dziękujemy !
06.09.2018 r Urodziny Sebastiana
Dziś swoje 21 urodziny obchodzi jeden z naszych podopiecznych - SEBASTIAN ! Z tej
okazji chcielibyśmy życzyć naszemu solenizantowi przede wszystkim duuużooo, duuuuużo
zdrowia ! Szczęścia Spełnienia marzeńduuużo prezentów i wszystkiego co najlepsze !
25.10.2018 r.15 urodziny ROCHA
DZIŚ OBCHODZI 15-NASTE URODZINY ! Sto lat Drogi Rochu!
Nasz podopieczny z Instytut Matki i Dziecka obchodzi swoje 15 urodziny! W jego dniu
chcielibyśmy życzyć przede wszystkim zdrowia! A poza tym spełnienia marzeń, szybkiego
zakończenia leczenia i powrotu do domu. Trzymajcie kciuki za Rocha, gdyż to jego początki
leczenia.
13.01.2018 Charytatywny Mecz Bowlingowy – Urodziny Hulakula
Nam sobotni wieczór minął pod znakiem II urodzin Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta
na których został rozegrany Charytatywny Mecz Bowlingowy dla Fundacji Spełnionych
Marzeń z udziałem Gwiazd . Zaciętą walkę między sobą stoczyli m. in Rafał Mroczek ,
Official Robert Burneika Maja Hyży, Michał Szyc , Maciek Florek Karolina Pilarczyk
Professional Drift Driver, Sasha Strunin, Kowalski , Malik Montana Lanberry Piotr
Swierczewski Boski Adrian Przemek Cypryański, REPREZENTACJA ARTYSTÓW
POLSKICH i wiele innych gwiazd o wielkim sercu ! Zwycięskiej drużynie
GRATULUJEMY i serdecznie dziękujemy za przekazanie czeku, który zostanie
zrealizowany na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi. Właścicielom
Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zorganizowanie
tak wspaniałej imprezy !
30.11.2018 Andrzejkowy wieczór na Kasprzaka
Jak myślicie jakie wróżby wyszły naszym podopiecznym w Andrzejki?

W ubiegły piątek zgodnie ze staropolskim zwyczajem obchodziliśmy na Klinika Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Andrzejki! Było losowanie imion przyszłej
żony/przyszłego męża, lanie wosku i wiele innych. Jak widać po zdjęciach wróżby
przepowiedziały naszym podopiecznym same dobre rzeczy! Ale to nie koniec.
Po wróżbach nastąpił czas na kolejne przyjemności. I był to koncert wokalistki Jess oraz
prezenty od przyjaciół z Fundacji Luberty Pomagają.
Dziękujemy jeszcze raz Jess, Ewa Lubert, wolontariuszom z Studenckie Biuro Wolontariatu
APS oraz wszystkimi, którzy wsparli nasze Andrzejki na oddziale!
4.12.2018 r. Mikołaj na Kasprzaka
Nasi podopieczni są wprost wzorem do naśladowania! I dlatego Święty Mikołaj z Laponii
odwiedził ich już w sobotę w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w
Warszawie! Elfy przygotowały specjalne upominki, ale dodatkowo wszyscy zostali
mianowani Pomocnikami Świętego Mikołaja. Dzieci postanowiły się odwdzięczyć
Mikołajowi i przygotowały dla niego specjalną laurkę. Brawo dla naszych nowych
Pomocników Świętego Mikołaja!
5.12.2018 r Dzień Wolontariusza
Dziś Dzień Wolontariusza. Przez 16 lat działalności Fundacji Spełnionych Marzeń to właśnie
dzięki wolontariuszom mogliśmy zrealizować te małe i te największe projekty dla naszych
podopiecznych. Tego dnia wszystkim wolontariuszom życzymy aby zawsze znaleźli w swoim
sercu miejsce dla potrzebujących ! Dziękujemy serdecznie wszystkim Wolontariuszom !
6.12.2018 Mikołajki na Kasprzaka
Dziś tradycyjne Mikołajki. Pracownicy Fundacji Spełnionych Marzeń wcielili się w
pomocników Świętego Mikołaja . Prawdziwym Świętym Mikołajem jest Pan Tomasz
Hackenberg. To nie ostatnie spotkanie ze Świętym Mikołajem - Panem Hackenberg.
Serdecznie dziękujemy za upominków imieniu naszych podopiecznych.
10.12.2018 Mikołajki w Hotelu Brant
Na zaproszenie Kuby Wesołowskiego oraz Hotelu Brant nasi podopieczni oraz wiele
zaproszonych dzieci spędziło wspaniale Mikołajki w Brant Hotel & Events. Wśród wielu
atrakcji czekających na najmłodszych było spotkanie z takimi gwiazdami jak Joanna
Jabłczyńska
, Bogna Sworowska, Gabi Drzewiecka , Maja Hirsch , NATALIA SIWIEC/NATALIYAH,
Mikołaj Roznerski-oficjalny profil, Tomasz Oświeciński, Stéphane Antiga official fanpage,
Michał Mikołajczak: Oficjalny profil. Muzycznie okrasili to Ewelina Lisowska, Paweł
Domagała oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji.
Na dzieci czekało bardzo wiele atrakcji, prezentów, upominków oraz pyszny poczęstunek. W
imieniu Fundacji oraz naszych podopiecznych bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałą
imprezę i świetną inicjatywę. Szczególne podziękowania dla Kuby Wesołowskiego.
17.12.2018 r Urodziny Eryka

Tak uśmiechniętego Brzuszka to my dawno nie widzieliśmy!
Eryk Brzuszek to nasz dzisiejszy jubilat, który kończy właśnie 15 lat! Czyż to nie powód do
radości?
Eryku, samych wspaniałości Ci życzymy. Zdrowia, dużo siły, spełnienia marzeń i uśmiechu takiego jak ten dzisiaj, niech nigdy Cię nie opuszcza!
19.12.2018 Kolędowanie w IMiD
Wczoraj w Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytut Matki
i Dziecka rozpoczęliśmy coroczny Maraton Świąteczny! A jak Święta Bożego Narodzenia to
musiało odbyć się wspólne kolędowanie!
Tym razem w roli kolędników wystąpili Sasha Strunin oraz Bogdan Trojanek . Każde z nich
przygotowało specjalny występ dla naszych podopiecznych i udało im się włączyć całą
publiczność we wspólne śpiewanie kolęd!
19.12.2018 Linda Sztyler i Conrado Moreno na Kasprzaka – prezenty dla
podopiecznych
To jeszcze nie koniec naszego Świątecznego Maratonu!
W tym roku w pomocników Świętego Mikołaja w Klinika Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wcieli się nasi niezawodni przyjaciele: Linda Sztyller z
Fundacji Duval oraz Conrado Moreno-Oficjalna Strona! Każdy z naszych podopiecznych
dostał dopasowane do jego zainteresowań prezenty!
Pomocnicy Świętego Mikołaja spisali się na medal! A pacjenci byli bardzo zadowoleni z
wizyty!
Świąteczny nastrój na dobre zagościł na oddziale. I oby taka radość panowała przez cały rok!
20.12.2018 Mikołajki na Trojdena
Zwyczajem Fundacji stało się już Świąteczne wręczanie prezentów. W tym roku Mikołaj był
bardzo hojny dla dzieci z oddziału Onkologii w Szpitalu przy Trojdena. Oprócz Estera
Lussato w roli śnieżynki i Szymon Majewski w Roli Świętego Mikołaja dołączył Pan Tomasz
Hackenberg wraz z małżonką. Dzieci z oddziały miały podwójne prezenty z czego my jako
Fundacja bardzo się cieszymy. Dzieciom, ich rodzicom oraz naszym Świętym Mikołajom
również życzymy wszystkiego najlepszego na Święta.
24.12.2018 Kolędowanie Doda i Virgin na Kasprzaka
Wasza ulubiona tradycja świąteczna to…?Nasza ulubiona to tradycja kolędowania z Doda i
Tomasz Lubert czyli zespołem Virgin!W czwartkowe popołudnie spotkaliśmy się z nimi w
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Wspólne kolędowanie to już
tradycja świąteczna. Widzimy się co roku i zawsze możemy liczyć na Dodę i Tomka Luberta

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe
28.04.2018 Kraków Fashion Square 2018
28 kwietnia odbył się kolejny Pokaz Mody podczas wydarzenia Krakow Fashion Square.
Tradycyjnie udział w nim wzięli nasi podopieczni z oddziałów w Krakowie Prokocimiu oraz
Kielc. Dzieciom towarzyszyły krakowskie gwiazdy teatru i estrady.😃 Piękna pogoda nadała
dodatkowo cudowną oprawę temu wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy naszym małym
gwiazdom oraz Dorota Wróblewska - oficjalny blog, Joannie Racewicz, Tomasz
Schimscheiner, Katarzyna Tlałka, Marta Bizoń, Aleksandra Królik, Renata Przemyk, Hanna
Bieluszko, Grzegorz Ornette - Stepień , Piotr Politowski i Galeria Krakowska, która wsparła
Fundację darowizną finansową.
03.06.2018 r. Harleyada Marzeń
XI Harley'ada Marzeń za nami! W minioną sobotę nasi podopieczni razem z Klubem
Motocyklowym Warsaw Chapter Poland zawładnęli ulicami Warszawy! Wspaniali
podopieczni, fantastyczni ludzie i niepowtarzalne maszyny - zobaczcie sami!:) Dziękujemy
wszystkim, bez których nie odbyłby się tak widowiskowy przejazd!! Podziękowania należą
się również tym, którzy przyczynili się do tego, aby to wydarzenie na długo pozostało w
pamięci naszych cudownych dzieciaków i nie tylko. W tym roku na naszej „Harleyadzie
Marzeń” stanął również Krwiobus z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
W Warszawie – każdy kto chciał i mógł – podzielił się cząsteczką siebie oddając krew.
Harleyada to również koncerty ! Naszymi gośćmi w tym roku byli Michał Milowicz
Oficjalnie z zespołem Chłopaki nie płacą oraz wspaniała grupa bębniarzy z Ritmo Bloco
Całą imprezę poprowadził Sławomir Drygalski.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za tak cudownie spędzony dzień i niesamowitą zabawę !
6.08.2018 Poczatek projektu Przekrocz Granice
Już z samego rana Fundacyjna ekipa wyruszyła w ramach projektu "'Przekrocz Granice" na
Ukrainę !
Trzymamy kciuki za całą wyprawę !
8.08.2018 r „Przekrocz Granice” – fotorelacja
Dziś wyprawa w góry. Nasze Land Rovery dzielnie pną się na połoniny. Pogoda idealna.
Ukraińskie 🇺🇦 Bieszczady są piękne i każdemu z serca polecamy. Jutro ciąg dalszy naszej
ukraińskiej przygody.
16.08. 2018r. Wyprawa na Ukrainę
Dziś prezentujemy pierwsze zdjęcia z naszego pobytu na Ukrainie 🇺🇦🇺🇦 w ramach projektu
„Przekrocz Granice”. Po bardzo miłej wycieczce po Lwowie następnym etapem naszej
podróży był Wołowiec oraz otaczające go Połoniny. Bieszczady Ukraińskie z całą pewnością
zachwycają bardziej niż polskie.
Podróż naszymi Land Roverami na szczyt był niewątpliwie dodatkową atrakcją naszej
górskiej przygody. Piękne widoki na trwałe zostaną w pamięci uczestnikom tej wyprawy. Już

niebawem będziecie mogli obejrzeć wspaniałe ujęcia z lotu ptaka w materiale filmowym
nagranym naszym fundacyjnym dronem. Już jutro kolejna fotorelacja z wyprawy.
20.08.2018 Dalsza część wyprawy na Ukrainę
Wyprawa na Ukrainę🇺🇦🇺🇦 to nie tylko podziwianie wspaniałych krajobrazów i piękna
przygoda, ale również praca. Pod okiem naszych przyjaciół z firmy Provocare odbyły się
zajęcia, których efektem będzie wydanie bajek terapeutycznych dla małych pacjentów
onkologicznych. Spotkanie z trenerami na pewno da też dużo uczestniczącym w wyprawie
byłym pacjentom. Serdeczne podziękowanie dla Joanny Czarneckiej , Norberta Grzybka oraz
innych trenerów. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli rzeczowo oraz finansowo, dzięki
którym ta wyprawa mogła się odbyć. Niebawem kolejne relacje z wyprawy.
28.08.2018 r Onko Olimpiada 2018
Przedstawiamy relacje z VII Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Onko - Olimpiada
2018. Jak zwykle barwny przemarsz drużyn wywołał największe owacje na trybunach.
Tomasz Ciachorowski jako Ambasador OnkoOlimpiady 2018 w towarzystwie dwóch
uczestników zapalił znicz olimpijski. Swoje przemówienia wygłosili metropolita warszawski
Kardynał Kazimierz Nycz, Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, Przedstawiciele Korpusu
Dyplomatycznego, a w imieniu organizatorów Tomasz Osuch. Przedstawiciele drużyn
międzynarodowych złożyli przysięgę Onko Olimpijską, a na maszcie pojawiłą się flaga Onko
- Olimpiady. I tak się zaczęło... Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tego wydarzenia. Dziękujemy partnerom i sponsorom, a w szczególności: Fundacji
PZU, Amrit Oriental food, Diamenty & Brylanty MART DIAMONDS , Sage, RD BUD,
Budimex SA, Veolia PL, Fundacja DKMS, Fundacji Duval, Little Hand Children Fundadion,
, T-Mobile PL SOTI Natural. Zielona herbata zaparzona lepiej., MAGNEVITA, Firmie
Publima, Polonus,Firmie Alfa Transport, Piekarnia Grzybki . Miasto Stołeczne Warszawa ,
Urząd Gminy Bielany Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Za oprawę
techniczną dziękujemy: Bespoke , m-sound multimedia , Legro, Kava Studio , CluePR.
Prowadzącym Beata Tadla i Conrado Moreno-Oficjalna Strona oraz Mariusz Korpoliński
KONFERANSJER Zespołowi Electric Girls . Wszystkim wolontariuszom i pracownikom
Fundacji.
29.08.2018 Wspólnie dla dobra dzieci onkologicznych
Bez fleszy aparatów i kamer. Bez urzędowych gabinetów odbyło się spotkanie przedstawicieli
organizacji zagranicznych podczas VII Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Onko Olimpiada 2018. :):) Tematem spotkania było zawiązanie szerokiej współpracy na rzecz
dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi w Europie Środkowowschodniej. W
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Spełnionych Marzeń, Fundacji ROGUTE z
Litwy, Fundacji LOSEV z Turcji, Fundacji KRAB z Ukrainy, Fundacji IPPC z Rumunii,
Fundacji Pavel z Rumunii oraz Stowarzyszenia Sportom k Radosti ze Słowacji. Wszyscy
uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w realizacji wspólnych projektów z dziedziny sporty,
rekreacji i rehabilitacji. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przedstawić
deklarację podpisaną przez uczestników, a od przyszłego roku rozpoczynamy wspólne
działanie. Zapraszamy wszystkich chętnych partnerów do przyłączenia się do realizacji tej
inicjatywy

29.08.2018 r. Pierwszy Dzien zawodów Onko Olimpiada 2018
Prezentujemy tylko wycinek zdjęć z pierwszego dnia zawodów Onko - Olimpiady 2018. Tego
dnia rozgrywane był konkurencje lekkoatletyczne oraz tenis stołowy. Pogoda sprzyjała
rozgrywkom na stadionie lekkoatletycznym. Na zdjęciach widać dokładnie ile pracy i wysiłku
włożyli nasi zawodnicy. Już tego dnia wręczaliśmy pierwsze medale zwycięzcom.
30.08.2018 Onko – Olimpiada dzień drugi
Drugiego dnia Onko - Olimpiady nasi sportowcy walczyli o medale w pływaniu,
badmintonie, łucznictwie oraz piłce nożnej.
Był to dzień pełen wrażeń i sportowych zmagań. Gratulujemy wszystkim medalistom !
26.11.2018 r Warsaw Fashion
Moc pozytywnej energii to za małe słowa, aby opisać to co się działo w sobotę na
Charytatywnym Pokazie Fundacji z marką endo.pl na Warsaw Fashion !
W ubiegłą sobotę nasi podopieczni mieli okazje już po raz dwunasty wystąpić na Warsaw
Fashion!
Mali modele wystąpili w towarzystwie takich gwiazd jak:
Marta Manowska - official , Gabi Drzewiecka Karolina Pilarczyk Professional Drift Driver,
Sasha Strunin Michal Lewandowski, Szymon Majewski, Piotr Świerczewski, Janusz Chabior,
Patryk Czerniejewski, Mateusz Damięcki oraz Jarosław Jakimowicz.
Gwiazd wystąpiły w koszulkach z akcji #RazemMożemyWięcej a mali modele
zaprezentowali dziecięcą kolekcję marki endo.pl
Podczas wydarzenia Fundacja otrzymała czek na 80 000 PLN od endo.pl na rehabilitacje
dzieci i młodzieży onkologicznej! Dziękujemy!
Dziękujemy również wszystkim gwiazdom, marce Endo oraz organizatorom Warsaw Fashion
a w szczególności Pani Dorota Wróblewska - oficjalny blog!
27.11.2018 r. Backstage Warsaw Fashion 2018
Co dzieję się, kiedy jeszcze nie zabłysną światła reflektorów?
Moc uśmiechów i radości! Nasi mali modele poznają swoich towarzyszy, przymierzają
ubranka od firmy endo.pl, zegarki od firmy Apart oraz trenują przed głównym wyjście!
Dziękujemy jeszcze raz naszym partnerom za wsparcie!
Zobaczcie sami backstage Pokazu Mody z naszymi podopiecznym z Warsaw Fashion !

Centrum Rehabilitacji Społecznej
16.01.2018 r Turnus numer 1 w 2018 r.
Rozpoczął się pierwszy w tym roku turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji
Społecznej w Fundacji Spełnionych Marzeń

6.02.2018 Turnus Rehabilitacyjny
Rozpoczął się II turnus rehabilitacyjny w tym roku. Uczestnikami turnusu są pacjenci
Instytutu Matki i Dziecka, którzy ćwiczą pod okiem swoich ulubionych rehabilitantek Pani
Moniki i Pani Beaty.

19.02.2018 III Turnus Rehabilitacyjny
Wczoraj rozpoczął się III turnus rehabilitacyjny w tym roku. Tym razem mamy przyjemność
gościć trochę starszych podopiecznych. Życzymy im aby ćwiczenia jeszcze bardziej
poprawiły ich kondycję fizyczną. :):)
13.03.2018 IV Turnus Rehabilitacyjny
Po tygodniowej przerwie rozpoczęliśmy kolejny - IV już w tym roku Turnus Rehabilitacyjny.
Nasi podopieczni dzielnie wykonują wszystkie ćwiczenia zlecone przez nasze niezawodne
rehabilitantki – panią Beatę i panią Monikę. Wszystkim „turnusowiczom” życzymy aby ich
siła i kondycja wzrastały z każdym dniem !
10.05.2018 Kolejny Turnus Rehabilitacyjny
Trwa kolejny turnus rehabilitacyjny w Fundacyjnym Centrum Rehabilitacji Społecznej.
Piękna pogoda wywołuje uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych. Z uśmiechem
można oddać się ćwiczeniom .Zapraszamy innych na nasze kolejne turnusy rehabilitacyjne.
22.05.2018 Turnus Rehabilitacyjny
Kolejny turnus naszych podopiecznych.
Cieszymy się bardzo, że możemy gościć tak liczną grupę.
A turnus to nic innego jak kolejne ćwiczenia z naszymi wspaniałymi rehabilitantkami - Panią
Beatą i Panią Moniką.
2.10.2018 r Turnus Rehabilitacyjny po wakacjach
Pierwszy po wakacjach turnus rehabilitacyjny z bardzo liczną grupą 12 podopiecznych.
Życzymy im udanej rehabilitacji.
16.11.2018 Turnus Rehabilitacyjny

Czy macie zaplanowane na weekend jakieś aktywności fizyczne?
Bo nasi podopieczni...nie! Będą odpoczywać po pierwszym tygodniu rehabilitacji w Centrum
Rehabilitacji Społecznej. I bardzo dobrze - gdyż mocno napracowali się od poniedziałku do
piątku.
Wzmacniali mięśnie, ćwiczyli z ciężarkami, trenowali oddychanie i cały tydzień pracowali
nad lepszą sprawność po leczeniu onkologicznym.🦊♂️ To wszystko by ich powrót do zdrowia
był szybszy. Aby mogli czym prędzej spełniać swoje marzenia i realizować swoje plany,
które odkładali w czasie leczenia.

Wyjazdy
05.06.2018 Fundacja na Rajdzie Terenowym
Fundacja miała przyjemność wystawić swoją mocną ekipę na Rajdzie "Bałtowskie Bezdroża
Family". Za kierownicami Land Roverów zasiedli pracownicy Fundacji, zaś pasażerami byli
nasi podopieczni, z kieleckiego oddziału Fundacji. Dziękujemy serdecznie organizatorom za
możliwość przeżycia pasjonującej i niepowtarzalnej przygody. Szczególne podziękowania dla
Blanka Lichota oraz Filip Lichota. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy wsparli finansowo
Fundację podczas tego wydarzenia.

SPOTKANIA
18.01.2018 Kamil Bednarek w Olsztynie
W ubiegłą sobotę zjawił się na oddziale w Olsztynie nie kto inny a Kamil Bednarek! Wraz z
pacjentami spędził fantastyczne popołudnie, grając w gry, rozmawiając czy po prostu
spędzając z nimi czas. Jest tak ciepłą osobą, że na twarzach naszych Dzielnych Wojowników
pojawiły się szerokie uśmiechy! Dziękujemy ci, Kamilu, za tę miłą wizytę i do zobaczenia
następnym razem!

16.03.2018 Janusze Podróży na Kasprzaka
Zadaniem Fundacji jest nie tylko bawić, ale również uczyć i pokazywać rzeczy ciekawe. Na
zaproszenie Fundacji odwiedziła nas dwójka młodych podróżników - Asia i Janusz, którzy
wybrali się w długą podróż autostopem z Warszawy aż do Pekinu. Ciekawa opowieść
wzbogacona o fotorelację z podróży spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych
podopiecznych. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze nie raz gościć tak wspaniałych gości,
którzy udowodnili, że marzenia się spełniają.
5.04.2018 Happysad w Kielcach
Jakiś czas temu naszych podopiecznych z Oddziału Onkologii i Hematologii w Kielcach
odwiedzili członkowie zespołu Happysad. Dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie
pełne fantastycznych rozmów, pamiątkowych rysunków i oczywiście zdjęć! Czekamy już z
niecierpliwością na kolejne spotkanie! Do zobaczenia!

9.04.2018 O.S.T.R odwiedził oddział w Kielcach
Wczoraj na oddziale w Kielcach mieliśmy niesamowite odwiedziny .Z wizytą do naszych
podopiecznych zawitał O.S.T.R. ‼ Było mnóstwo fantastycznych rozmów na przeróżne
tematy, które były ogromną dawką pozytywnej energii dla nas wszystkich . Przy okazji
mogliśmy spełnić marzenie naszego podopiecznego Mariusza o spotkaniu ze swoim idolem.
O.S.T.R. dziękujemy z całego serca za wspólnie spędzony czas.
15.05.2018 Miłe spotkanie w Lublinie
Na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń oddział Onkologii w Lublinie odwiedziło
dwóch bardzo pogodnych gości. Byli to Maciek Florek 🦊♂️🦊♂️ oraz Bilguun Ariunbaatar ,
którzy dzień wcześniej rozgrywali mecz piłki nożnej jako drużyna REPREZENTACJA
ARTYSTÓW POLSKICH z drużyną Artystów Rosyjskich 🇷🇺. Odwiedziny pełne uśmiechu
co zobaczycie na naszej fotorelacji. Serdecznie dziękujemy naszym gościom i zapraszamy
ponownie !
28.05.2018 Tomasz Barański na oddziale w Kielcach
W ostatni piątek na Oddziale Onkologii i Hematologii w Kielcach gościliśmy znanego
tancerza – Tomasz Barański. Pan Tomasz jest utalentowanym tancerzem choreografem oraz
instruktorem tańca i finalistą ostatniej edycji Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami.
Taniec z Gwiazdami Mieliśmy okazje wysłuchać wielu ciekawych opowieści a także
nauczyliśmy się kilku podstawowych kroków tanecznych pod okiem mistrza! Nie zabrakło
miejsca na wspólną zabawę, pamiątkowe zdjęcia i poruszające rozmowy.
11.06.2018 Wizyta Magdy Różczki w Lublinie
Niesamowitą radość sprawiliśmy naszym podopiecznym wizytą Magdalena Różczka w
Lublinie. Magda jest osobą niezwykle pogodną i często angażującą się w pomoc
potrzebującym. Były upominki, autografy no i oczywiście piękne zdjęcia.
13.06.2018 Legia Akademicka w Lublinie
Ostatnio nasze dzieciaki odwiedzili członkowie Legii Akademickiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Przedstawili dzieciakom bajkę oraz opowiedzieli o
specyfice swojej pracy. Dodatkowo dzieci mogły przymierzyć niektóre części ich
umundurowania, a towarzyszący im "wilk" wcale nie był groźny, a wręcz przeciwnie rozdawał cukierki. Wielkie zainteresowanie wzbudził w publiczności strój, który
przypominając trawę, pomaga w ukrywaniu się w lesie. Bardzo dziękujemy ekipie z Legii
Akademickiej za przybycie i zapraszamy częściej.

19.06.2018 Marcin Bosak w IMiD
Na zaproszenie naszej pacjentki Martynki oddział Onkologii w IMiD odwiedził Marcin Bosak
.Razem z Marcinem zachęcaliśmy pacjentów do kibicowania naszej drużynie 🇵🇱🇵🇱 podczas
dzisiejszego meczu z Reprezentacją Senegalu. Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych i
oczywiście za naszą drużynę narodową !
20.06.2018 Natalia Szroeder na Kasprzaka
Na nasze zaproszenie oddział odwiedziła urocza Natalia Szroeder . To było bardzo miłe i
ciepłe spotkanie, a Natalia okazała się bardzo rozmowna i wrażliwa. Miło poznać artystkę o
dużej popularności, która tak bezpośrednio rozmawiała z naszymi podopiecznymi.
Dziękujemy za wspaniałe spotkanie.
13.07.2018 Straż Pożarna w Kielcach
Niedawno naszych podopiecznych na oddziale w Kielcach odwiedzili pracownicy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Nasi goście podczas spotkania opowiadali
m.in. o swojej pracy - na czym ona polega i jakie wyzwania za sobą niesie, poruszając przy
tym wiele ciekawych historii z życia strażaków. Poza tym mogliśmy zobaczyć jakim sprzętem
posługują się oni podczas akcji, co sprawiało że dzieci mogły poczuć się przez chwilę jak
prawdziwi strażacy. Dziękujemy za wspaniałą lekcję, odwiedziny i upominki.
25.07.2018 r. Wizyta w TV Nowa i Beata Tadlą
Pani Beata Tadla jest wieloletnią przyjaciółką Fundacji Spełnionych Marzeń. Niedawno
zaproponowała naszej podopiecznej z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży Instytut Matki i Dziecka. Spotkanie w NOWA TV. Zuzia była zachwycona wizytą
– mogła zobaczyć jak wygląda praca w telewizji „od kuchni’. Przygotowała również laurkę,
którą wręczyła Pani Beacie na spotkaniu.
A My z Panią Beatą Tadlą spotkamy się już niedługo na Onko – Olimpiadzie – którą zgodziła
się poprowadzić.
17.08.2018 r. Kielce na sportowo
Dziś prezentujemy pierwsze zdjęcia z naszego pobytu na Ukrainie 🇺🇦🇺🇦 w ramach projektu
„Przekrocz Granice”. Po bardzo miłej wycieczce po Lwowie następnym etapem naszej
podróży był Wołowiec oraz otaczające go Połoniny. Bieszczady Ukraińskie z całą pewnością
zachwycają bardziej niż polskie.
Podróż naszymi Land Roverami na szczyt był niewątpliwie dodatkową atrakcją naszej
górskiej przygody. Piękne widoki na trwałe zostaną w pamięci uczestnikom tej wyprawy. Już
niebawem będziecie mogli obejrzeć wspaniałe ujęcia z lotu ptaka w materiale filmowym
nagranym naszym fundacyjnym dronem. Już jutro kolejna fotorelacja z wyprawy.
3.10.2018 Wizyta w Warszawskim Ratuszu
Grupa podopiecznych Fundacji przebywających na turnusie rehabilitacyjnym miała
przyjemność spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Panią Renatą
Kaznowską w siedzibie Ratusza. Podczas spotkania nasi podopieczni opowiadali o
rehabilitacji, o udziale w Onko-Olimpiadzie, a na zakończenie były pamiątkowe zdjęcia i

upominki od Pani Prezydent. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Dzielnicy Bielany
Pan Tomasz Mencina oraz jego zastepca Pani Magdalena Lerczak . Serdecznie dziękujemy za
to bardzo miłe spotkanie !
14.12.2018 Przemek Kossakowski na Kasprzaka
Spotkanie z Przemek Kossakowski przekonało nas, że marzenia są bardzo ważne, i marzenia
się spełniają. Nasi podopieczni byli pod ogromnym wrażeniem opowieści Pana Przemka,
który okazał się świetnym mówcą i człowiekiem i ogromnym poczuciu humoru.
Obiecał, że jeszcze do nas wróci, a póki co bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie !
17.12.2018 Katarzyna Bosacka na Ksaprzaka
Na naszym Kasprzakowym oddziale gościliśmy Katarzyna Bosacka znaną z programu "Wiem
co jem". Dzięki Pani Kasi nasi podopieczni jak również ich mamy dowiedzieli się jakich
produktów na co dzień powinniśmy unikać. Pani Katarzyna zademonstrowała nam również
jak zostają produkowane wszystkim znane oranżady oraz pokazała jak w prosty sposób
możemy sami przygotować smaczny i przede wszystkim zdrowy napój bez sztucznych
barwników i aromatów. Jesteśmy przekonani, że lekcja o zdrowym żywieniu zostanie przez
wszystkich zapamiętana na długo.
21.12.2018 Kasia Cichopek na Kasprzaka
Świątecznego Szaleństwa ciąg dalszy. Oddział na Kasprzaka odwiedziła Katarzyna Cichopek
. Swoją obecnością jak również prezentami sprawiła naszym podopiecznym ogromną radość !
Dziękujemy Kasi oraz firmie DUMEL za cudowne prezenty i życzymy wszystkim Zdrowych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

INNE
10.02.2018 XII Edycja akcji Charytatywnej Domeyko Dzieciom
10 lutego odbyła się XII Edycja Akcji Charytatywnej Domeyko Dzieciom :) Tego wieczoru
wszystkich czekała moc atrakcji! Odbył się m.in. koncert zespołu Dżem Cover Band oraz
Jakub Krukowski official <3 :) Licytację poprowadził niezawodny Szymon Majewski
:) Nad przebiegiem całej imprezy czuwał dziennikarz Radia Eska – Jan Pirowski.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu ! ♥♥♥

22.02.2018 Zajęcia z Wolontariuszami w Olsztynie
Wczoraj na oddziale w Olsztynie naszych podopiecznych odwiedzili wolontariusze. Udało im
się oderwać naszych pacjentów od elektronicznych gadżetów i zachęcić ich do gier
karcianych .Jak widać, było warto !
25.03.2018 Charytatywna Ślizgawka 2018

21 marca odbyła się Charytatywna Ślizgawka 2018, podczas której została zorganizowana
wyjątkowa loteria charytatywna na rzecz Fundacja Spełnionych Marzeń. Wspaniała zabawa
na łyżwach zaczęła się o 23.45 ! Chętnych nie brakowało! Zimę w końcu trzeba pożegnać raz
a dobrze.Bardzo dziękujemy organizatorom tego wydarzenia SSPW - Samorząd Studentów
Politechniki Warszawskiej oraz Ślizgawka PW oraz wszystkim uczestnikom!
12.04.2018 Zajęcia z wolontariuszami w Olsztynie
Wolontariat to jeden z kluczowych działań naszej Fundacji. Dlaczego jest to tak bardzo
ważne w naszej misji? Bo oderwanie się chociaż na chwilę od choroby czy leczenia jest
bardzo ważne w dbaniu o kondycje psychiczną. Nasi wolontariusze zapewniają
podopiecznym zajęcia plastyczne, muzyczne, gry planszowe a czasami zwykłą rozmowę!
Bo...RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!A na zdjęciu zajęcia na oddziale w Olsztynie!
17.04.2018 Niezbędna Mikrowirówka dla Lublina
Z przyjemnością możemy poinformować Was, że Fundacja Spełnionych Marzeń zakupiła
nowoczesną mikrowirówkę wysokoobrotową na potrzeby laboratorium genetycznego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie. Służyć ona będzie wszystkim pacjentom, a w szczególności
pacjentom Oddziału Onkologii i Hematologii.
20.04.2018 Projekt „Bring out the smile” w Olsztynie
Cztery licealistki z Olsztyna (Oliwia Krajewska, Ola Pilarczyk, Ewa Jamiołkowska i Ola
Mikulicz) zorganizowały projekt „Bring out the smile” w ramach olimpiady Zwolnieni z
Teorii.Ich projekt polegał na aktywizowaniu dzieci z oddziału onkologicznego w Olsztynie
(spędzanie czasu, granie w gry planszowe, zabawa). Jednocześnie zorganizowały kiermasz
ciast, z którego zebrane pieniądze przeznaczyły na zakup gier planszowych i książek
podarowanych pacjentom. Dziękujemy za wsparcie naszego oddziału!
24.04.2018 Konferencja Psychoonkologów oraz konferencja „Wytrop nowotwór”.
Za nami konferencyjny weekend! Mieliśmy przyjemność sponsorować i brać czynny udział w
Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologów Dziecięcych. Dyskutowaliśmy o zaspokojeniu
potrzeb rodziców i perspektyw pracy psychoonkologa. Druga konferencja to udział w
wydarzeniu pn. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Wytrop Nowotwór VII",
organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe SKN Sferocyt, czyli studentów medycyny
WUM. Jedna i druga konferencja poświęcona jest wsparciu małych pacjentów
onkologicznych czyli naszych podopiecznych!
26.04.2018 9 Gala Akademii Dobrego Stylu
9. Gala Akademii Dobrego Stylu odbyła się 23 kwietnia w historycznym, ponad stuletnim
gmachu Warszawskiego Domu Technika przy ulicy Czackiego. W jego reprezentacyjnej Sali
Balowej kolejny raz wręczono Gracje. Tym razem uhonorowano nimi: Dorotę Gardias,
Magdalenę Rożczkę, Dorotę Williams i Danutę Stenkę.Serdecznie gratulujemy! Imprezę
poprowadziła aktorka Laura Łącz. Podczas Gali Prezes Fundacji Tomek Osuch zaprezentował
projekt "Onko Olimpiada", które odbędzie się już w tym roku! Promowaliśmy tego wieczoru
charytatywne koszulki marki endo.pl akcji "Razem możemy więcej".

17.05.2018 Nowe meble na Kasprzaka
W trosce o poczucie praktyki i estetyki zamontowane zostały nowe meble dla naszych
ukochanych Pań pielęgniarek w Klinice Onkologii w IMiD na Kasprzaka
Ładne kolory i pełna funkcjonalność na pewno poprawią nastroje naszym Paniom. To jest
dopiero pierwszy etap wymiany mebli.
03.07.2018 Bator Tabor na Kasprzaka
W piątkowe popołudnie nasi podopieczni z Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej
Dzieci i Młodzieży mieli przyjemność spędzić wspólny czas z wesołymi wolontariuszkami z
Bátor Tábor Polska wspólnym grom, zabawom i rozmowom nie było końca. Dziękujemy za
wspólny czas.
17.09.2018 r Rodzinny Piknik Zawodów Zaufania
Na zaproszenie organizatorów Fundacja wzięła udział w rodzinnym pikniku dedykowanym
małym i dużym mieszkańcom Warszawy. Na stoisku Fundacji dzieci mogły wziąć udział w
różnego rodzaju zajęciach plastycznych, a dodatkową atrakcją było oczywiście malowanie
buziek. Udało nam się również zebrać trochę środków finansowych. Serdecznie dziękujemy
organizatorom, a w szczególności Panu Michał Fertak, Rzecznikowi Praw Obywatelskich
Panu Adamowi Bodnarowi oraz naszym przyjaciołom od lat motocyklistom z klubu
harleyowego Warsaw Chapter Poland.

16.10.2018 r. Płyta „Dla dzieci” Karmiński Club.
Wesprzyjcie Fundacje Spełnionych Marzeń w swoich działaniach - wystarczy kupić płytę
"Dla Dzieci" autorstwa Karimski Klub.
Płyta „Dla Dzieci” – to nowa odsłona kolektywu muzycznego Karimski Club, założonego
przez Karim Martusewicz – basistę legendarnej grupy Voo Voo.
Bezpośrednią inspiracją do powstania piosenek na płytę, była praca kompozytorska Karima
Martusewicza do serialu „Kuba i Śruba”, czyli nowych bohaterów słynnego Studia Filmów
Rysunkowych z Bielska-Białej. Do napisania tekstów i stworzenia nowych opowieści
namówił Bartka Kudasika – muzyka i autora tekstów zespołu Zakopower. Tak powstał
materiał na płytę i koncerty.
Wspomagając tę inicjatywę, zaproszenie do udziału w nagraniu płyty przyjęły też gwiazdy,
które bez chwili zastanowienia zgodziły się zaśpiewać z dziećmi i dla dzieci. Na płycie
usłyszymy utwory z gościnnym udziałem: Patrycja Markowska i Grzegorza Markowskiego,
Szymon Majewski, Organek, Bartłomieja Topy, Macieja Stuhra i Kuba Badach. Jednak
wykonawcami partii wokalnych są głównie dzieci, które głosowo wspierają wokaliści z
Karimski Club: Sylwia Wiśniewska, Nick Sinckler i Ricky Lion.
29.10.2018 Fundacja w TVP

Jak ważne według Was jest wsparcie społeczne dla osób chorych onkologicznie🦊?
Wczoraj w głównym wydaniu Wiadomości TVP w reportażu autorstwa Marii Stepań na temat
"Bandana Day" autorstwa Stowarzyszenie Koliber wypowiedzieli się również przedstawiciele
Fundacji Spełnionych Marzeń. Ewa Styś oraz Tomek Osuch opowiadali o roli osób
wspierających w procesie leczenia.
Dlaczego w procesie leczenie ważny jest drugi człowiek?
Czemu warto robić tego typu akcje?
Dlaczego Pokazy Mody z udziałem osób chorych są bardzo ważne?
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej - obejrzycie video.
23.11.2018 Zbiórka pieniędzy na IX Festiwalu Filmowym 9 Minut
Bardzo nas cieszą inicjatywy młodych pokoleń na rzecz ich rówieśników.
Od wczoraj w IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
odbywa się Festiwal Filmowy 9 Minut, podczas którego zbierane są pieniądze na rzecz
Fundacji Spełnionych Marzeń.
7.12.2018 Strojenie choinki w centrum Rehabilitacji Społecznej
Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie klasa V b.
Mali pomocnicy Świętego Mikołaja pięknie przystroili choinkę dla naszych podopiecznych w
Centrum Rehabilitacji Społecznej . Dowiedzieli się czegoś więcej o Fundacji Spełnionych
Marzeń i o pomaganiu ich rówieśnikom. Było pamiątkowe zdjęcie oraz upominki. Serdecznie
dziękujemy małym Mikołajom a w przyszłości pewnie dołączą do grupy naszych
wolontariuszy.
17.12.2018 Zbiórka na urodzinach Pana Piotra Wyślickiego
Jak połączyć obchody urodzin z pożytecznym ?
Wystarczy poprosić gości o wsparcie charytatywnego celu zamiast zakupu prezentów. I tak
w sobotę zostały zebrane pieniądze dla Fundacji Spełnionych Marzeń na Centrum
Rehabilitacji Społecznej.
Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Wiślickiemu i wszystkim jego gościom, którzy w ten
sposób wsparli naszą działalność. Panu Piotrowi życzymy wszystkiego najlepszego.

W 2018 roku żaden z pracowników Fundacji, Członków Zarządu oraz członków Rady
Fundacji nie otrzymał żadnych nagród, premii i innych świadczeń finansowych poza
wynagrodzeniem.

