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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  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156058090133044&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBSQU5GHdACaGyFOMZpI47IJ7QofDCA08yvT0CcP98DTOWfDrmqITbc0Hb7hNbJ2kl5oy63mZhB_SmkMBLvwXLdv9oEGtvw1YwPXA19s6bTKoH3l1jo1NtE5EPskNm5Ew0DuXZQ184PEu5TPbi_oy9gnOD9uE2Os0Ku4VJet9w20HQhhAIXNW2NmwrRwCIJtTGAa-Bsa6fbEASWVTV-BHjPu4LqY6gFBxwRYAAnweGhBheTF0K60TVDEOFBFU8k2LpOYoVD2wZ0OLt6S8DHrybn7qRa4mX1-_enB688UqOwzKdgSeJ8dQpBy38V4UoSIvx6_jwUK6SJsWxpznyQka7RtImnkYU0D5I_EJHQiR-6Hhel02cwIfclO45rk7smgrGxv5xm6nGjo3obpq3VwRTwqcbeWI5cRYiaruRfYAIVkIVfXN3dL_lD6_l8JzLc6rTRm44&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/siatkakielce/?__tn__=K-R&eid=ARBWrTL554lNlTilsVjHLUEMTu1rJYO9SgVp0d6pKsd_n1Yv7Bg-sM5oT32YjA5QwGRzEyhopg6uBWe0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBSQU5GHdACaGyFOMZpI47IJ7QofDCA08yvT0CcP98DTOWfDrmqITbc0Hb7hNbJ2kl5oy63mZhB_SmkMBLvwXLdv9oEGtvw1YwPXA19s6bTKoH3l1jo1NtE5EPskNm5Ew0DuXZQ184PEu5TPbi_oy9gnOD9uE2Os0Ku4VJet9w20HQhhAIXNW2NmwrRwCIJtTGAa-Bsa6fbEASWVTV-BHjPu4LqY6gFBxwRYAAnweGhBheTF0K60TVDEOFBFU8k2LpOYoVD2wZ0OLt6S8DHrybn7qRa4mX1-_enB688UqOwzKdgSeJ8dQpBy38V4UoSIvx6_jwUK6SJsWxpznyQka7RtImnkYU0D5I_EJHQiR-6Hhel02cwIfclO45rk7smgrGxv5xm6nGjo3obpq3VwRTwqcbeWI5cRYiaruRfYAIVkIVfXN3dL_lD6_l8JzLc6rTRm44
https://www.facebook.com/studiomlodegoaktora/?__tn__=K-R&eid=ARDCyeX55mdg1zj647-I_AWsvENN4M2Ka6eHcKU3r0bzI22gXaItacjchs0qpDPPhLCVX1ofK8T1TuOK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq9Keu8YvtTxlNLNa6R93gSNXxO93wJeL3Cr-_mcYU2hrP4I0aAhYifu-YYChg84yFq-L2BSSAxFyvTOEZWJrYUEvMHxgTIEzxBa19KTSw28vEh5VgKm_mtohkJDX1emFMq_-fQBG-zqbvrDikMBloaRuSDaXLSG-7OqCP_FLRBj0OeENoHemkHbTnTYoXayqCypLcjXNjmHIkQR3aQbjc0fgmZw3bzTGA0fBU7D7rYgxpJs1uPK4D-1rpOQPXlTAhfB66O-PJk82cBNEdZeV1JUu5M75gDNCYR_yC-91KLfeNtnCsENSOezE7LMb7tTmDz3YzZvXXlXGFET4OCNP2zlU0Ay9h243nhri4u6MhM_EsBx6E-FWqwhBNkIYWrVxl9Gn0NJw7CtyrLwFt9_wFhy6LKDX7twa9no_sYTQyj11OCoNO7kTPw1Bnmop2f9JeIAc


 

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 

https://www.facebook.com/lestetesdaffiche/?__tn__=K-R&eid=ARDDKotl0hPzFiOv6xFF7ePH0LiVvQieSE44c0t0KUJlsXYNQtwVCkuf4nMQmfNRPuk1bhxLZSDBMaJm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEgKgUkaorw4s8jMD70tYVsUkJwx9zvfJvLS0L5tf3cRtPRpdUNj3nUp85TPTK0QJhTaukqVy8WR9AL57Io-is-aC-HuKuUPNSPt_aRXgCqBOXKD2VA1So1EEZ1fJ5Ig53_0D6DGcdJPwJN0aw9Oot6bOa8j6yZGdiilNoErVdHuYzKJW0RNh_PUHKkIN1VC1hdVgKnQKRSxoD1m96PA5xx7-NAWbrFNprBoAabkySBRpPfFpTCUyMSN9uz9VwdQ8Xy4tGKPlFlTSCC0J7hGZuxRTJl5-wJ99Hc6E9BPHcXWPDD4pyVdjqQO5DDLC04IWPJNspRZ7aPRHeCb6JsV2uKIuCLGs8109oInPfgaizeCvk2OksfQYANe_0l_gipAcB7rI9FrSi2OYUXe5ztOXEnBCVtr-U-DDPRoU9R0LwKBzm1fm-yQXm5tv59RICPrfGVOE
https://www.facebook.com/teatr.enigmatic/?__tn__=K-R&eid=ARCza0tcTVBfmYv9OB7buetRPJwWzQtsFSIu61sA_IZcHMgyKwzRtPXBrHBGykUDCcZJBGXUMzIRreqJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNM1kKF0AH_no7syAr6M1XmszZsWymwmguYrHzwCp9w5dP6L4VIujS1D6HpFlADhxXAPRDqDDmAfyk4sx30E6koPekT0HE1a6eEQh37iibY4SixuZ6EHO5UxHuzmZukJM4nUQkNCcfUzbv9FFdAOe0inVz5SKts4hRZBGcCnCS1Wc4hKJ4FA4gIP32XV72AQQE_E0vUk-x9pxug3oOQS-inx_NxkqwghrE4k7pyA037jWi4dzWWQelSHYf7QBshaSc1bXCL8oYvkjNrXwU-E7Bzbph0LXY5wBtVVXJn21I8dKje3ZXeypqOijKifzGHZtPGz0N0E8ro6KXt2dVHUDventuRpslhxU0AnoC22-Jb0s4TayrW3l43GYvQDnfWbit4tk6fxGFIeAdsFl_eSJq0EiVfiO52E6AuKiAYjcdc54oPab9FEoZsMf_ZQXz45pjtqk


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. 

https://www.facebook.com/AntekSmykiewicz.art/?__tn__=K-R&eid=ARBhAW7sIvbCoxxqPZr7s4Wj6pNycb2ElgfaEkUy4hMu3qTo19IvafEVwXGn9Az0oLI-4hzpRwHp-ab5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_oBiorgIkDhZh_gYnqLpNg70xBRAZ95pn-5ZfAiRlvsP_a0U946HD7tFLyUl5ksu4v63sCCbpLNrGxkBGwy-hhI15Giyktl0tSg6LfEG1B80YCoSBaJZVR5_pY5Tz0W1eLobJ9_nKkaVeqSzkeIOfzFhZKvVSbgabzz3Rhb6UGEViGIC4B4EqRzpq02-X8BB4qDhpStRwUGvT1maYKE-2kMwUKgK_w0oamrqfgmLOf8B87KJkQOW1i9d5mFIEeF38LbbRfh6AiNs6vEQpzQe70qb4n94aJPC6jZfYW6HiniZwhGEXvW8s_gGQJeZyV-Mu7DY4oIRuzeuTNOMibDzYP5tB-HuI0i3t_pLGxziDj4Uv1b2LYa1uNPKU3HWmEkiQ_ueXehvPQy_8H0JjduR8xS9jCNRkUOprMIbTue56y06TxKWX9Lbl2Mhd5W-6_9yeSiY
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARDYqs3ws1FMT9qv8w-Rp0v8UlgtRuIz2TDi3ZyQQUUSZgCKcw7xtY6N6Q0R0Hk34qSBSkKCidN-lhj5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMibm9Z6q9nUrZlJGVeMb31rRmNZTu_b4486061kJNFQJTFqcto0sZVawdbdI6PL0L19G74dSdhOPb-ZSIMlU72mS1lPfgD2XZpU7U4tRIfpgdUzo6j7P5lQsUjo62R3Apf65F1gaXTYdPigxffEjIatJPekRt4UXtegwdGPcnQVuDGB-MTUjpb15WTWT9r4ighyRSdmfA5jBMCMkn3vzPEDaU5QJb_vCv6tq1DKNey24n-05ulGIwvtF2cNovCj4arLFRT-Vd398HvphMDJBCSS9DkWx_YAVa5cIDEaLtcdN2nDpanNyRKGdGBACzrQwDmHb75XYAdne1wGoA09t2LF_fgG3iCZTBw8Pqciquel6CJV1YHQPJVwWosDuyjk4lbWgClQ4wxKp2SsvI63L_ZlFMYya1dmsbGUkP0HfcYANcLiU1vtt6DkYQ5k81Wev4l937f2KDDOSuht72vrxYOsdjlE5qCvrLitn3ORGvjNLt_yawlEkm2orZ6v29MLQYs2MQP2Mm1D38taxOgTjS
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARDpoTctS-G4QIIeETrbxldOHQfJto10RXuaqSnMt9OASA3NK3cneGwsm4W6Ikmw2e5s7TOZtHvMg2Yz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMibm9Z6q9nUrZlJGVeMb31rRmNZTu_b4486061kJNFQJTFqcto0sZVawdbdI6PL0L19G74dSdhOPb-ZSIMlU72mS1lPfgD2XZpU7U4tRIfpgdUzo6j7P5lQsUjo62R3Apf65F1gaXTYdPigxffEjIatJPekRt4UXtegwdGPcnQVuDGB-MTUjpb15WTWT9r4ighyRSdmfA5jBMCMkn3vzPEDaU5QJb_vCv6tq1DKNey24n-05ulGIwvtF2cNovCj4arLFRT-Vd398HvphMDJBCSS9DkWx_YAVa5cIDEaLtcdN2nDpanNyRKGdGBACzrQwDmHb75XYAdne1wGoA09t2LF_fgG3iCZTBw8Pqciquel6CJV1YHQPJVwWosDuyjk4lbWgClQ4wxKp2SsvI63L_ZlFMYya1dmsbGUkP0HfcYANcLiU1vtt6DkYQ5k81Wev4l937f2KDDOSuht72vrxYOsdjlE5qCvrLitn3ORGvjNLt_yawlEkm2orZ6v29MLQYs2MQP2Mm1D38taxOgTjS
https://www.facebook.com/Patrycjaruno/?__tn__=K-R&eid=ARAqVa_rUIIigyGshuY8MBMg3Zpij1T3JC2TXVz2HoruwVk90x8Ugs2D7f2aS9f586kA67sAheooQKDz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMibm9Z6q9nUrZlJGVeMb31rRmNZTu_b4486061kJNFQJTFqcto0sZVawdbdI6PL0L19G74dSdhOPb-ZSIMlU72mS1lPfgD2XZpU7U4tRIfpgdUzo6j7P5lQsUjo62R3Apf65F1gaXTYdPigxffEjIatJPekRt4UXtegwdGPcnQVuDGB-MTUjpb15WTWT9r4ighyRSdmfA5jBMCMkn3vzPEDaU5QJb_vCv6tq1DKNey24n-05ulGIwvtF2cNovCj4arLFRT-Vd398HvphMDJBCSS9DkWx_YAVa5cIDEaLtcdN2nDpanNyRKGdGBACzrQwDmHb75XYAdne1wGoA09t2LF_fgG3iCZTBw8Pqciquel6CJV1YHQPJVwWosDuyjk4lbWgClQ4wxKp2SsvI63L_ZlFMYya1dmsbGUkP0HfcYANcLiU1vtt6DkYQ5k81Wev4l937f2KDDOSuht72vrxYOsdjlE5qCvrLitn3ORGvjNLt_yawlEkm2orZ6v29MLQYs2MQP2Mm1D38taxOgTjS
https://www.facebook.com/Cygańskie-Gwiazdy-400383303459666/?__tn__=K-R&eid=ARBcYVLUv8qHZmHSxkDGtGsk1UyNa_QcLYhF_v8C4CxANyhDTsvfN-9hfReB1npcMZU98UnxxTRaa3Lu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMibm9Z6q9nUrZlJGVeMb31rRmNZTu_b4486061kJNFQJTFqcto0sZVawdbdI6PL0L19G74dSdhOPb-ZSIMlU72mS1lPfgD2XZpU7U4tRIfpgdUzo6j7P5lQsUjo62R3Apf65F1gaXTYdPigxffEjIatJPekRt4UXtegwdGPcnQVuDGB-MTUjpb15WTWT9r4ighyRSdmfA5jBMCMkn3vzPEDaU5QJb_vCv6tq1DKNey24n-05ulGIwvtF2cNovCj4arLFRT-Vd398HvphMDJBCSS9DkWx_YAVa5cIDEaLtcdN2nDpanNyRKGdGBACzrQwDmHb75XYAdne1wGoA09t2LF_fgG3iCZTBw8Pqciquel6CJV1YHQPJVwWosDuyjk4lbWgClQ4wxKp2SsvI63L_ZlFMYya1dmsbGUkP0HfcYANcLiU1vtt6DkYQ5k81Wev4l937f2KDDOSuht72vrxYOsdjlE5qCvrLitn3ORGvjNLt_yawlEkm2orZ6v29MLQYs2MQP2Mm1D38taxOgTjS
https://www.facebook.com/pages/Grzegorz-Skrzecz/912140298827553?__tn__=K-R&eid=ARBlAZrCdZtF_sYGiXcv-OpIw95bIfu9IHc3bbEhEK5QZdVlHFcHtrNZ1BqNcdIlneVcInjn-luQCyiB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMibm9Z6q9nUrZlJGVeMb31rRmNZTu_b4486061kJNFQJTFqcto0sZVawdbdI6PL0L19G74dSdhOPb-ZSIMlU72mS1lPfgD2XZpU7U4tRIfpgdUzo6j7P5lQsUjo62R3Apf65F1gaXTYdPigxffEjIatJPekRt4UXtegwdGPcnQVuDGB-MTUjpb15WTWT9r4ighyRSdmfA5jBMCMkn3vzPEDaU5QJb_vCv6tq1DKNey24n-05ulGIwvtF2cNovCj4arLFRT-Vd398HvphMDJBCSS9DkWx_YAVa5cIDEaLtcdN2nDpanNyRKGdGBACzrQwDmHb75XYAdne1wGoA09t2LF_fgG3iCZTBw8Pqciquel6CJV1YHQPJVwWosDuyjk4lbWgClQ4wxKp2SsvI63L_ZlFMYya1dmsbGUkP0HfcYANcLiU1vtt6DkYQ5k81Wev4l937f2KDDOSuht72vrxYOsdjlE5qCvrLitn3ORGvjNLt_yawlEkm2orZ6v29MLQYs2MQP2Mm1D38taxOgTjS
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/?__tn__=K-R&eid=ARAimV-JDDja6onaZ19Cf1OcC2bEKAKByJzhC38eOQlTHDTDLiB3Dmp5jfxELxrCDs10AzaP7Lp3oHtA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDdWU2DoCS7-2euy53u2maYD5pHUNZF5jANrbG0_mwcnrA2TnaDEwGjJWz_1Ijn7BCqqtgrk5k4qx2ldqoEP-xvWMoLaVHpwmsrY5WpcX7FNlbfI-LtjdwHJjrWGYxIGsq5emUmNQELqWtK5BMPPc5ql-wZsXFK4Ppw7JqpU6fJlk2L-2oBAYoFE5jLSrntjD9lBYsUl_5W4xFuba0JP-ViYdWD6ipuUI8eYK-pwesDqh8Z0YQ2gsPNfMQInxYPcujj2vUaxzTB6THjQyOIWFZb95gZC9sapbMWacak7Xp9RFOImfGN0ZRdQrZDefJFGQ8ix4DHUtztbb4418LErPpmjiXU-1SyTKDLhkmP0mKeWhZiqF-I3pU76L4IiF2Hhfx17fwAWXaukif9tUaPIwihj66aOiPyUzJKOb_XScwP9Bxyr-wNyBlhVHl5kIx-ZSc6VRg


 

 

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 

https://www.facebook.com/olapetrusstandup/?__tn__=K-R&eid=ARB7ZzSFnoteDn_xLJOKripCaxRh5L0GEkAzzijCCmEFiiLOwkWYkahIuIaLg3libqGFROBGnL9QEgL9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALN76vEtj3Qe4Kz_5IG_M60fgjkRKKPmQyAOBLj6ZQ3YtJonw17OnQyg8HHw-gmu_ct1z8-V4vdPvDWwsaKTtWdbXPVUAjnH2COmKhPQW-a4NH2d7xxks0gJwY2LUGYsdQSwPzbUAvTGMWfx_aOSrWwwpIA_P2yJjIWBR9Q_rvDbQFpw8IdwblrV-3qA0K6KCI4K80nOTFLb2nTCX_k3wbUVRXjxMQv-_R0ve2Mja9S1tEdZTOCRlgc_zSnRbCtRR37jOtnaiXaEvfZnqxnL7RBtleKUPlT3JRoeNSI2YInH_LCagCMaNmvdf9sXnSJabV5a9jdeCQ7jy8e5PAetSj6bAdAq5UxTTJmDi7axIIffgVLWhINflYBnqYc5yr3u6vcIViYUAbSJJEE0FtK0fYTC0nxZIvKW0fDXG4oaRFzHuZNkFM1qZVRIKGgmrGY5maS6ZWo-8PxSfE9sg7c2RD_Gjsx1WQprK66bYV-o8vCm6NrLHKp08GXraaYrBwgjd2tgiC7jFMwrs-q1pkGPwg
https://www.facebook.com/dariazawialow/?__tn__=K-R&eid=ARD1eHtJqzXcaadGl2brIWmjsBmPQZFecgGP71UL0HugCb6fd5mxLW1ecNVUpKi_VaxuZNqnkwG9I24d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjDKdxB6Fms0an3RHEcAXxYFZ4Zl8RLFjovtNFx4LdXk-lDXas0CvZTgxal__t9D2zG7qzBLs8FhHwMvMrG0p79w2BG5QHQua13rUY9Jpf5ay4tr_zQw9j8zGP3ZC088sBgf8Br5KFhqQeytI4-yFWXrNhLbCDla506UVar2kQsvpQxF94yLIdTCy5972VQwENrJz-Zx4KnTM1OV3CcSp3mWfZKReaxpuqCBma2yCJx2AQtKfJKxUAVSQFSzbUUGi4nakaZGFzU4wp-JFKYtLT0GoUl5Hh_Fq3jLB6lGISgLwJ-8Rptzt1cL7GG9-a05l2BuI0cdNexmd0caLpffIAPmxkY64FVgTVt9zy-l5Hz3SSyljh8gDoPNPPSStv9o1FyZiv6D6VIFENkauslVld_wPYGHtg8KETIS8nnTzeT8ZAQ7NbvcbTK5amh5AaDOWTf-4dmhvKZn6gEn5sCGzuQQv6F_KqeHJbaCyWkQwC3oq3I4wrQyn1QisGz_cHQNArmNNNurNPJKM-v4IZYjUPdA
https://www.facebook.com/dariazawialow/?__tn__=K-R&eid=ARBCyQos302yjJq60vhsALlutU34ZVH0mtqffpPpjUTUpmq5juX0RfOpgvyuu1SgYB86SNC25WIScVNL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjDKdxB6Fms0an3RHEcAXxYFZ4Zl8RLFjovtNFx4LdXk-lDXas0CvZTgxal__t9D2zG7qzBLs8FhHwMvMrG0p79w2BG5QHQua13rUY9Jpf5ay4tr_zQw9j8zGP3ZC088sBgf8Br5KFhqQeytI4-yFWXrNhLbCDla506UVar2kQsvpQxF94yLIdTCy5972VQwENrJz-Zx4KnTM1OV3CcSp3mWfZKReaxpuqCBma2yCJx2AQtKfJKxUAVSQFSzbUUGi4nakaZGFzU4wp-JFKYtLT0GoUl5Hh_Fq3jLB6lGISgLwJ-8Rptzt1cL7GG9-a05l2BuI0cdNexmd0caLpffIAPmxkY64FVgTVt9zy-l5Hz3SSyljh8gDoPNPPSStv9o1FyZiv6D6VIFENkauslVld_wPYGHtg8KETIS8nnTzeT8ZAQ7NbvcbTK5amh5AaDOWTf-4dmhvKZn6gEn5sCGzuQQv6F_KqeHJbaCyWkQwC3oq3I4wrQyn1QisGz_cHQNArmNNNurNPJKM-v4IZYjUPdA
https://www.facebook.com/Dzielnica.Bielany.m.st.Warszawy/?__tn__=K-R&eid=ARC1R6FgVlbOHFDrqFENYLP8M7GbZkjAOfClsI9ACuKN37ARxDqrHZVAY5RBq4F5L5i9cy49ww8RHoTt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjDKdxB6Fms0an3RHEcAXxYFZ4Zl8RLFjovtNFx4LdXk-lDXas0CvZTgxal__t9D2zG7qzBLs8FhHwMvMrG0p79w2BG5QHQua13rUY9Jpf5ay4tr_zQw9j8zGP3ZC088sBgf8Br5KFhqQeytI4-yFWXrNhLbCDla506UVar2kQsvpQxF94yLIdTCy5972VQwENrJz-Zx4KnTM1OV3CcSp3mWfZKReaxpuqCBma2yCJx2AQtKfJKxUAVSQFSzbUUGi4nakaZGFzU4wp-JFKYtLT0GoUl5Hh_Fq3jLB6lGISgLwJ-8Rptzt1cL7GG9-a05l2BuI0cdNexmd0caLpffIAPmxkY64FVgTVt9zy-l5Hz3SSyljh8gDoPNPPSStv9o1FyZiv6D6VIFENkauslVld_wPYGHtg8KETIS8nnTzeT8ZAQ7NbvcbTK5amh5AaDOWTf-4dmhvKZn6gEn5sCGzuQQv6F_KqeHJbaCyWkQwC3oq3I4wrQyn1QisGz_cHQNArmNNNurNPJKM-v4IZYjUPdA
https://www.facebook.com/magda.lerczak/?__tn__=K-R&eid=ARAmdrsv5NYRzUIVAVmpkiP3jvu_wWjNDgn0W6aS6kP6VACnre6p7zqS1pb3VlCxfz4pzTpz3qMNNwET&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjDKdxB6Fms0an3RHEcAXxYFZ4Zl8RLFjovtNFx4LdXk-lDXas0CvZTgxal__t9D2zG7qzBLs8FhHwMvMrG0p79w2BG5QHQua13rUY9Jpf5ay4tr_zQw9j8zGP3ZC088sBgf8Br5KFhqQeytI4-yFWXrNhLbCDla506UVar2kQsvpQxF94yLIdTCy5972VQwENrJz-Zx4KnTM1OV3CcSp3mWfZKReaxpuqCBma2yCJx2AQtKfJKxUAVSQFSzbUUGi4nakaZGFzU4wp-JFKYtLT0GoUl5Hh_Fq3jLB6lGISgLwJ-8Rptzt1cL7GG9-a05l2BuI0cdNexmd0caLpffIAPmxkY64FVgTVt9zy-l5Hz3SSyljh8gDoPNPPSStv9o1FyZiv6D6VIFENkauslVld_wPYGHtg8KETIS8nnTzeT8ZAQ7NbvcbTK5amh5AaDOWTf-4dmhvKZn6gEn5sCGzuQQv6F_KqeHJbaCyWkQwC3oq3I4wrQyn1QisGz_cHQNArmNNNurNPJKM-v4IZYjUPdA
https://www.facebook.com/Karimski-Club-2175272289411856/?__tn__=K-R&eid=ARCPGh4Nr8yCTgwYD_iqCHJmReB-uYDQA-cKA7_Ytm2xM09CuocFqdSwnbqOl0SFT8fpDgDAIv7Tl7c2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKpJXr2bbo0SZYGQZfyMmLsMavuohBwniQ-hpYp4Sz-JCYylOy9ExgANUuUdSXumiX9b1xNGTwIjnzkowteRNCOc605hdq51dA47eWl0juXBQcnsZ-F4k2l_RrcClftQzVxDRRYX6fRO8dVwTvc6cWyd1CZ-L3lL0ihVzXQcoWKzLjemgB5xS5o4VfhRsTplks8uOS8MShRP0qua3OG1besqjwv9dgV8xU2oR0JQp1jN4Yv48Y9xtQMr6EJtuzlb2bvfbMWJDoVPlKNyMiZLKJvwjg5IFe7DiSXU1hunSfYqzG1Ng4ScthxnxxqlbXuO3BssbxRqKdCosdozdWQxo32KQm9WmG4pCXe5Ews7vUMuyiuQE88qajzW4zyZC4nVy3N435zRrVSNiHLvuRbhNOHe8cYXKwvkhz-EhbaTyvZNRNWQKFrJw6COGXmOUn5LJ_lsD19viANfmh9-zZOvcggL9OmHuj5X0RZOJeF7gEf0K48HdToIhSue3GcEdTBGOWxb8JhMsaRaeMF-7AD_kKhQ


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 

 

https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARApWO7GA_EhfRW1Rl3nUFV3gXRlftNS2CjUPmsadKepzTaq1XIi1ELo7UiAVmrCTfKhSJDYjsONrKeZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATth1zPiWGJTQSHu0K-dJhVGfUgUgnrcU9fqM9BEju5xf6Jh1LAVVOaT-8CDgpZaTjm2FpgSW2nWTWQuCi4rsbJSNlhh3tdmRRrf7x7sF1s6bajlWTnV663oG1h9rt3ah5N4Dd-op7gkDc58abT4fNqKJUoyhhZ5Ld1dgRVUZfDD15C9nxHm1vEXmUNftXMewxPP9Ltc_M_JXxDcE61lOEnXXWXsVHHRHOzWHjKb2mj02huTKB78a4bvI3wq5mYsj3p2lG6KQ1BIFSmpV1LFIFnJR_Io0JvC3_jNSGqD8sVGHCirbQ8lcXYY6dvlnSMElTQhFX1uAbmF3rAHS3
https://www.facebook.com/donmalikmontana/?__tn__=K-R&eid=ARBPie5rlxyCyBltyYIZOxo1cU1m67S9E-XlnmQOqaYhpnPfcgWqQEB1D7bM_LV1x0WJpaQAAuCNdoMS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATth1zPiWGJTQSHu0K-dJhVGfUgUgnrcU9fqM9BEju5xf6Jh1LAVVOaT-8CDgpZaTjm2FpgSW2nWTWQuCi4rsbJSNlhh3tdmRRrf7x7sF1s6bajlWTnV663oG1h9rt3ah5N4Dd-op7gkDc58abT4fNqKJUoyhhZ5Ld1dgRVUZfDD15C9nxHm1vEXmUNftXMewxPP9Ltc_M_JXxDcE61lOEnXXWXsVHHRHOzWHjKb2mj02huTKB78a4bvI3wq5mYsj3p2lG6KQ1BIFSmpV1LFIFnJR_Io0JvC3_jNSGqD8sVGHCirbQ8lcXYY6dvlnSMElTQhFX1uAbmF3rAHS3
https://www.facebook.com/eventydladzieci/?__tn__=K-R&eid=ARDdahgH0T6CTiYO93RLsUFwCMz6oZGfqNhClUPrbNlyQ8AxwDx61epnq0bAnniq559t4c53oEHtWDkb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBA1fcyuQJoBMk9G-nBUN66gzq2ak52YtXYlehE8e3KLNfGc59svDZWOHPJDfGNNhrH1LFargldhvAYgZ2NwJuyNkD_LYCpwuvCxL9cXZLl_ZlgnOL7mkRmqxR8Oe3_TGoXSex1hyOTdc4_gmQDGjs9mQkSmwtH65EF0mGaiU_ZA8KKj-S1xbGoCL-jJgCyouSja5ZQ7k50_Ucq9FVpKIOA_3gZE-uBaYm7TfEzgCWhdIMxzP5My_6AmGMmdyADjLYokdBPohgzm8V4E-foZck-GYqxkfkeEsM9FCTb38PjHjgTgTWHbOlB1k8cyS82ftLJECVknjP8JeyP5Lb58MFZeZ076oCcPMSFWhyQzhMbcCcRJK4dn2YEw8uzulVJKxowKsYEbnQxWOMVcr3qJsWfEO-AY7MxOFOL3RdFgGVC04TFurn4Mb8YjlRmioECYK_2TOuG_3M4NVPrU_JwJB9p-urSY09zMNX9K9QaYHpj2Xo03dD5_mkCnuKwLOdfECERYT_ZugqRk25nSJ99bBejHg


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 ! 

https://www.facebook.com/TUTUPrincessFashion/?__tn__=K-R&eid=ARBPGXDu8Q1CohtXEDApoaztnktQX0j9aJpRcBZ_wXC8mBUA07fuwZO7yV_z3vsVfYQpRlJRg251xbP4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcB8QgXcE3aA95nvEwXl0hlx2-ZcW_2QpB9uwHaIQOCZxgnWZA7jXz5z56RDgOZcr7wgQ9HVJPWNfqn5Yad7M9l-k_NbiLSFOuiqrnVvjDTpGgRVbzrdlfWtUnJzlCuVYPJmKx7nQNsPAvzWiE0AzUtzHe5mTvohR9n45rHIrsuBlYNik5m93L7fLfVGtWUs8oKMzfPq041zzG-Bbz0b4zE7sLYfzo7YYqNQQBNCYzXtqItI7HbSPC0zejh_-au9oVbK7dFG0_azdqeEZwBMLPCBxZ4Zcp3R2EtNSJ6EIuJUgtQUhQ8EUi7tdJ6Be6cCNeVW2FqKqgA4SK4gp1cpgR3P_Dvhgiak_T-ftMT2fv3nu3NopRx7N5LJKfhtHSIQwXO-vPD8GKNRbUJg57hohZtif5rqE6dUvuXzTvCtFzAVLqhUrDVN7QeA_rE6BmY9yXcIU
https://www.facebook.com/wolonwariaci/?__tn__=K-R&eid=ARAw4CR5L64-RqgFtodMu-JTDc2HhRvmacBV-ADs8JKOQOQdTlwo-PO12B-sLj22EMVFZWs3h6eqWSz_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5MkR5GXibuo36dU48u4iw4jKhLsVa_vBEiaB05p7D6w4RdFRmm8YFCSQVqG_abT2ZNOUpbTBwktEO-gI2yp3BxZQFpA9Ic_moubuMPxBnSOxC5ZWuHvP3LuEsI5xEA7fbYDT8h-dEYlxgnJp_hM-vjdSVH711vjU3lACbsVGW-JeujgVseRDb0KP9EVYToGlSto6Nexfa8BHzY7e2J1HR5MCdmGDFEMHv6fKHqPYJzIC8wdBONiZrvOGYrofhlaSUqeoPBbH0pWpxmQQk3Alo1ywIdCbGFIRbJmLg71f3Ez4PEpZD14YwXe-H2EzDR64BwtUKJthWqrxFLOpZAmnS4YF8ZR5LA4Hv1IGMnxowOm1-EVHuhYS781DJK8oYBejteQjyzATmgJEsvl8hmyAgScrFSinOHGRx49_OrJbsjhsZ8K-Few2iVix0p66w1r4Q6b4
https://www.facebook.com/wolfwintercup/?__tn__=K-R&eid=ARCtxP14nIClMOtvGFHDY71VWlcybrWErdj-R9zzrohzWA7EGyhy4dVJCS40jkbN-F-aIzKjkj8i2xGb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5MkR5GXibuo36dU48u4iw4jKhLsVa_vBEiaB05p7D6w4RdFRmm8YFCSQVqG_abT2ZNOUpbTBwktEO-gI2yp3BxZQFpA9Ic_moubuMPxBnSOxC5ZWuHvP3LuEsI5xEA7fbYDT8h-dEYlxgnJp_hM-vjdSVH711vjU3lACbsVGW-JeujgVseRDb0KP9EVYToGlSto6Nexfa8BHzY7e2J1HR5MCdmGDFEMHv6fKHqPYJzIC8wdBONiZrvOGYrofhlaSUqeoPBbH0pWpxmQQk3Alo1ywIdCbGFIRbJmLg71f3Ez4PEpZD14YwXe-H2EzDR64BwtUKJthWqrxFLOpZAmnS4YF8ZR5LA4Hv1IGMnxowOm1-EVHuhYS781DJK8oYBejteQjyzATmgJEsvl8hmyAgScrFSinOHGRx49_OrJbsjhsZ8K-Few2iVix0p66w1r4Q6b4


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 

https://www.facebook.com/karuzela.sztuki/?__tn__=K-R&eid=ARD6pocHnGfiDzQxynKvHLfSoaWlgdbVvE9dmq3EpRa6oUlMy5zBGrHzeHygOy6wQAVsBu1FuZEyX-K7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBN3C_coImO8JtPLzyjZ5WydjHdVXjKtbxv3cG9UZyasGRAuNAy4GQlWQ15kP7WgHeaGlL14t2qBOBpSuj5As1qBsZnouHzEmGVUyq8fwePyi2YRbFrEyS8wyHG4A-4bfvpx-deSKproQKFBSXGt_2dxIixc86Z8Gus1my5vGa7P8o_bdX-KmRTXYb5jMGQj_tTS-33F-gTH4cmbZtFx8R_qsBl5YrxJtOtuZ9469kyk9JURaT-yyE4oJAj2p4kARmjiU9lRvxtRIy-QWPhTLIlAhk8PfBNjhT_DgxsDQGYRdF2LyMx_kD-Ns6Y1QbwzmJMgiblzQK2FB2npJ1vzw28Du9uxdYcHcdKO1hPryaC0q1EHQuCbB-IB-MV4gWmnbbOyaotZjBsPgMF0svUgO_rJjnUD6psG1piq2vP8scu_R1JhoKM-eOlO-KXWDbsGo-Vbck
https://www.facebook.com/Samodzielny-Publiczny-Dziecięcy-Szpital-Kliniczny-w-Warszawie-196440970392886/?__tn__=K-R&eid=ARDE5-wVk-bjo35maJL8n2d4gPN6YdwgGpCarudpj7HCeVgQL2QUakvgce7GbHJWTtaxIROVC4ZLgoJG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwgghw5AKIpJS_suJGTHaeRbqiWZ3tQQ237_olulEQrsouEaB8lR9v4-3ErD6gkfZ6bVMyx5Th_LrGIDmaoXzkcMzyJ9x-aPGJUpdkSJvEgSinxadKJ_8a2Q6y6kBQuxNBrjD_Cs-yGPY3Bu_XfmDCiketW54pfldG0DBHeqBs1Sn7x94ohrza8tkzfD9pQpzmdIMWrioNZiXsl5QwKUTsVfXaq6zS4N1JxSzjuuBxfcXEUZX9uRss4gEG6ynncmT-DAlhJBAjqqWmKdkj-2PludXVuMZdOIjAHcxSGrcUfvxRVcXYcWchSNyaJcm010jXbLYEFxonhntLpEVwG9yhxby_kt7eQWClaIkZw4nmQUKfe4ixcvZv7tIlsZp4SdzLdti4_BWHhRQKhCOOcCmog18Ymtuz245SkDsNZB5nhhpI4EhAaGqcVjAfR8hC0Q946cOKJT55IxTxDfBEhYXG40jnvS9zDgFJNyZRh8HhCaYHFJsEYDwDaobYjl9Yit2EGnz7yRMX_6QiKtSb2lxB
https://www.facebook.com/Samodzielny-Publiczny-Dziecięcy-Szpital-Kliniczny-w-Warszawie-196440970392886/?__tn__=K-R&eid=ARDE5-wVk-bjo35maJL8n2d4gPN6YdwgGpCarudpj7HCeVgQL2QUakvgce7GbHJWTtaxIROVC4ZLgoJG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwgghw5AKIpJS_suJGTHaeRbqiWZ3tQQ237_olulEQrsouEaB8lR9v4-3ErD6gkfZ6bVMyx5Th_LrGIDmaoXzkcMzyJ9x-aPGJUpdkSJvEgSinxadKJ_8a2Q6y6kBQuxNBrjD_Cs-yGPY3Bu_XfmDCiketW54pfldG0DBHeqBs1Sn7x94ohrza8tkzfD9pQpzmdIMWrioNZiXsl5QwKUTsVfXaq6zS4N1JxSzjuuBxfcXEUZX9uRss4gEG6ynncmT-DAlhJBAjqqWmKdkj-2PludXVuMZdOIjAHcxSGrcUfvxRVcXYcWchSNyaJcm010jXbLYEFxonhntLpEVwG9yhxby_kt7eQWClaIkZw4nmQUKfe4ixcvZv7tIlsZp4SdzLdti4_BWHhRQKhCOOcCmog18Ymtuz245SkDsNZB5nhhpI4EhAaGqcVjAfR8hC0Q946cOKJT55IxTxDfBEhYXG40jnvS9zDgFJNyZRh8HhCaYHFJsEYDwDaobYjl9Yit2EGnz7yRMX_6QiKtSb2lxB
https://www.facebook.com/ewa.otceten?__tn__=K-R&eid=ARAxpGMkp1-E-vCmGL14PBALHVpODo37tVb3McZHgjznZ373l-7HeAHT2M4UCa0HrZLT8CuaKp4yrAbf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwgghw5AKIpJS_suJGTHaeRbqiWZ3tQQ237_olulEQrsouEaB8lR9v4-3ErD6gkfZ6bVMyx5Th_LrGIDmaoXzkcMzyJ9x-aPGJUpdkSJvEgSinxadKJ_8a2Q6y6kBQuxNBrjD_Cs-yGPY3Bu_XfmDCiketW54pfldG0DBHeqBs1Sn7x94ohrza8tkzfD9pQpzmdIMWrioNZiXsl5QwKUTsVfXaq6zS4N1JxSzjuuBxfcXEUZX9uRss4gEG6ynncmT-DAlhJBAjqqWmKdkj-2PludXVuMZdOIjAHcxSGrcUfvxRVcXYcWchSNyaJcm010jXbLYEFxonhntLpEVwG9yhxby_kt7eQWClaIkZw4nmQUKfe4ixcvZv7tIlsZp4SdzLdti4_BWHhRQKhCOOcCmog18Ymtuz245SkDsNZB5nhhpI4EhAaGqcVjAfR8hC0Q946cOKJT55IxTxDfBEhYXG40jnvS9zDgFJNyZRh8HhCaYHFJsEYDwDaobYjl9Yit2EGnz7yRMX_6QiKtSb2lxB


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 

https://www.facebook.com/wesola.gromadkaa/?__tn__=K-R&eid=ARD941VUSZ-zzjfCocak4vmkZUMao2qeEK5CEDeHg1Q5Yzp41_UGBa5_8iyEBxJu9igrm_54rhO2udu6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXz-YeUUoZlCe1pYy51FlcFjn4Hau74ZsulYYiP3SsqeSW9lMmpxpb0AKJQBRdW46WdPl9Oxw0Zlbt6efCodqT3NWALqZU8Ce2AP2fQmVZnPx85HUS68Ke53FTk9ACy-t69bU7TD53tYqusk5_21LxAXY6JtLfIZnKuysGQwMM38KTUfxaqGP2AwoG3AgLKQ0DL0rWM0O4g_TZzx9XiC03yGVgGPpHqLuaE_2bigzDXl6WfNJSubnkyWpEzBoAhKu0hy8FtMhKNs2l2z7tHMwQuBNIihWT6r73FaU8_tnWrOtpsdCyOvIW4JTLYvhwOZ9GAhde1DlXI0cXUsTgvJvjHqv8T8Pavf9C2HKp_J50HXZKFEPLGYA9UNDE06yqDIXG5G53093k5G7rxYYJxILOmZgyuEYqHpsCF2kp0fGYBn2p9r1KpcZm3yiHsA11gC2aZ2M
https://www.facebook.com/ekonomikkielce/?__tn__=K-R&eid=ARCb7ph1oO3jV2zum7tt12T6lmE54tlw9TAD68TRLw-pSDUhsVvvkw5A-93v7wTlCkBPyK0OKsfALjX6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApO1QJrTZ6jARs4CsrkHyU0y9Ys8KsOxshXt2J9vW136idXYxQWYsUkunzafRy-j7Lbuc7-d0CX-MbVYITKcCMd6PuMjEEfiQMBMdCZAxpky5zPnDVetnbIfLI_3FlyarIeoIrBAfD2Y55vvzWhQqFgXKtDyMGHlcmhaCgw_VFOArBgYQcWCnVHVDJ_FJrMKQzMdYyDEqSM7IVe9ADsY7fmICsYoRTGsYVJRqn2ZGwRDxeXg37gi4eMsHcyO1IBcWDCnWM7brOJzNZ0UuPxOjJFpU4AzZgdl1IBxmY_kDoTCJRJRqO4jlgTJWCIddwqdKewFnSYU-Pcrnlchqup9fpAJqrlcuTa14cb7kbyEUAci9e1LjnNicjB9sSBMFGc9qPgNJKfdR3Lm3YQ1pCmgZ8w9YHEzm8ZsM05MtsPQPh5dyEfdrIS6jBDCWOOiZDES0cetg
https://www.facebook.com/ekonomikkielce/?__tn__=K-R&eid=ARCb7ph1oO3jV2zum7tt12T6lmE54tlw9TAD68TRLw-pSDUhsVvvkw5A-93v7wTlCkBPyK0OKsfALjX6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApO1QJrTZ6jARs4CsrkHyU0y9Ys8KsOxshXt2J9vW136idXYxQWYsUkunzafRy-j7Lbuc7-d0CX-MbVYITKcCMd6PuMjEEfiQMBMdCZAxpky5zPnDVetnbIfLI_3FlyarIeoIrBAfD2Y55vvzWhQqFgXKtDyMGHlcmhaCgw_VFOArBgYQcWCnVHVDJ_FJrMKQzMdYyDEqSM7IVe9ADsY7fmICsYoRTGsYVJRqn2ZGwRDxeXg37gi4eMsHcyO1IBcWDCnWM7brOJzNZ0UuPxOjJFpU4AzZgdl1IBxmY_kDoTCJRJRqO4jlgTJWCIddwqdKewFnSYU-Pcrnlchqup9fpAJqrlcuTa14cb7kbyEUAci9e1LjnNicjB9sSBMFGc9qPgNJKfdR3Lm3YQ1pCmgZ8w9YHEzm8ZsM05MtsPQPh5dyEfdrIS6jBDCWOOiZDES0cetg
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARDJEs97ZaYMCPil8n20NColEpveiE5QpQoOHQEmLGy9RBRmvfdxt0O8BQ1ZIZMH5qqOxF4D1NKIiEk3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCYbb_BO7AjGw_fT86Lwj8YBLbPRaOU7-6n9ajwoKsav51fdDmQpK1OlrdF4D972z62ddT46qmuKN2248dZ4zmpeE5bNersmvm5MpIfBGbZFBGPPcOcQlp9mjMqKPcMsyRPGSxtOobev9R2jOwBRbTmN4F8S2gfbbU34baLs7U1ERClmQDKOBGZgbK2_e7V1cVaNS8QaVz7QHtoheVUeCIA-JvWIoCFrZ9ZD2YFSXBUtAQZK5-n_IXuCRHlkI3UwYCpXc_Gi_y5a3RNB0hVTCSi4N7SFCnSGejSC6D06sdI-oI1pf9nFUs8RlfHb8Zv7awe2CRwTOtrqIFkthKvYdse21mszLv-3mIF09jYpeOXr1VNiIqPm98iLCPW-CYmFNJq_e6flNweWp8fhuxKuSGrSTXRD9csOOCDAv7h36DFQKleM89gIVxAzaJKVi3FvQ043cc


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 

https://www.facebook.com/magdalena.kobierecka.3?__tn__=K-R&eid=ARAE0Nm1jnW_ScbqR6EVWUa6Jft9X_SeElYrCyGP1YLahmc30n-w2rCj7pvD9JHvyBVqVDR6_RDO-_mI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw8KPncXzdtLsjMJ0r_K4CVbX0fcsg0Vf1S1rfVT88Y3wjQdvpYwWaQ6cJU-DofoqZb9rgbXH3NqRdPBoWNbTJyOvbyOfScOD3U2CdSqZofhGIqrRAixmtTg3uGFpbH971zNXhDBBVYFLUQVbsxznJD0WsdbVBm_2-zhbFrJcxq0TKnGZZ7h1SbY3nWhLSg5feAL9iwj-wjEximueC92VSJT9kuVjmFMSC-BVGnNad6e58KkrQ8yQbDS9qB8udMb82U7ZV_lskGt_2Yhn5Lt5COrshm-eLpmKtBawk7iYWBqvHCGYQ-J2Pv-7mFeoftYC3ECjIFMdr8mqf6StO0tBboLweQOvWJ3ffKlFx9kGz2DvP0eOb4e7Xr7oTXcW8y3NZB1G-1h1I0xQldk_uFWZe6wuSZ_Hd1QYv0msA0IZyo8fTkVZZrnMLB3FvNaS2hOj9R0bZX6o7WS-ajPFARDGxK-yOo0WG_MMV-_PAgPnJYJXoOz3eZeHNEpFccxdaNm6rF1fwrY5GYrLS0FFjYeJ-
https://www.facebook.com/magdalena.kobierecka.3?__tn__=K-R&eid=ARAE0Nm1jnW_ScbqR6EVWUa6Jft9X_SeElYrCyGP1YLahmc30n-w2rCj7pvD9JHvyBVqVDR6_RDO-_mI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw8KPncXzdtLsjMJ0r_K4CVbX0fcsg0Vf1S1rfVT88Y3wjQdvpYwWaQ6cJU-DofoqZb9rgbXH3NqRdPBoWNbTJyOvbyOfScOD3U2CdSqZofhGIqrRAixmtTg3uGFpbH971zNXhDBBVYFLUQVbsxznJD0WsdbVBm_2-zhbFrJcxq0TKnGZZ7h1SbY3nWhLSg5feAL9iwj-wjEximueC92VSJT9kuVjmFMSC-BVGnNad6e58KkrQ8yQbDS9qB8udMb82U7ZV_lskGt_2Yhn5Lt5COrshm-eLpmKtBawk7iYWBqvHCGYQ-J2Pv-7mFeoftYC3ECjIFMdr8mqf6StO0tBboLweQOvWJ3ffKlFx9kGz2DvP0eOb4e7Xr7oTXcW8y3NZB1G-1h1I0xQldk_uFWZe6wuSZ_Hd1QYv0msA0IZyo8fTkVZZrnMLB3FvNaS2hOj9R0bZX6o7WS-ajPFARDGxK-yOo0WG_MMV-_PAgPnJYJXoOz3eZeHNEpFccxdaNm6rF1fwrY5GYrLS0FFjYeJ-
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARCDGvhmrvM7gazX-WHM4dnmHD-1piCkYL5I0za1vozYkSCjyBhKe_BzopR6lWAT_l0vMn73U2VqQW4E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw8KPncXzdtLsjMJ0r_K4CVbX0fcsg0Vf1S1rfVT88Y3wjQdvpYwWaQ6cJU-DofoqZb9rgbXH3NqRdPBoWNbTJyOvbyOfScOD3U2CdSqZofhGIqrRAixmtTg3uGFpbH971zNXhDBBVYFLUQVbsxznJD0WsdbVBm_2-zhbFrJcxq0TKnGZZ7h1SbY3nWhLSg5feAL9iwj-wjEximueC92VSJT9kuVjmFMSC-BVGnNad6e58KkrQ8yQbDS9qB8udMb82U7ZV_lskGt_2Yhn5Lt5COrshm-eLpmKtBawk7iYWBqvHCGYQ-J2Pv-7mFeoftYC3ECjIFMdr8mqf6StO0tBboLweQOvWJ3ffKlFx9kGz2DvP0eOb4e7Xr7oTXcW8y3NZB1G-1h1I0xQldk_uFWZe6wuSZ_Hd1QYv0msA0IZyo8fTkVZZrnMLB3FvNaS2hOj9R0bZX6o7WS-ajPFARDGxK-yOo0WG_MMV-_PAgPnJYJXoOz3eZeHNEpFccxdaNm6rF1fwrY5GYrLS0FFjYeJ-
https://www.facebook.com/magdalena.kobierecka.3?__tn__=K-R&eid=ARDTDeZ50Y8qhhTsYO-PYYLZrXeIi-QdViDAeuQDkOfv8xFnMSoLnjDcPOLrsam9rX62Z0M6DS6_A10a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARASNaoQSFUFCqPS_kvIdNmGk7xvc1S2O6x9u3xJCWNBai2-l36TAwDVK2-o92Qr0dOKctd_Z3eZsOOrIj4s4C2RKIBdsGeA4--2-sHXntERd2eXmKqFvDLuZBuLnqb4MbNcQgzBBEwvx8Fed7qzEWU7Wr9XgWj1SOXy2CWlWVOtRgrw2CUYFaeObNF2xQQ_sDm91MZiTqxAD-ptxf0k0lL6-u6vmepXGflDpK1pp1zp43bte_5J_fyxZi6xLCB7jswUmHewgB8sY7VqehjP4mjp9udOYDARyu9CUSeS4OCuw7pUcNUQrsAmCw6cHZg0t6T_u1P3M7ICOY0kzISfh_ckDsxvHz9zITu_rYckBhKwIUUGvSo6EKiDbpmp9wuA3ZFJeYdU_77batjfuigtcvmhPMjKem7Ce3rrmYuUT50HgVTwdpITV0oVAaLvF86ut340u1c8P5oVCorrwdoVSVl-H091Z1Tt-KYkppuvkhBmVmJkJ060Ydvw4PK4vxu2ynspIRlAZA-2hnNtVIhMa0rh
https://www.facebook.com/angelika.kuuk?__tn__=K-R&eid=ARAbeH0E7I5v_Dq17_pTXtDO8Y47jZLDictso-EPyaAvB1B2Qo0pDNGW1AmtdbioqHm2Zro3mEv18Net&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARASNaoQSFUFCqPS_kvIdNmGk7xvc1S2O6x9u3xJCWNBai2-l36TAwDVK2-o92Qr0dOKctd_Z3eZsOOrIj4s4C2RKIBdsGeA4--2-sHXntERd2eXmKqFvDLuZBuLnqb4MbNcQgzBBEwvx8Fed7qzEWU7Wr9XgWj1SOXy2CWlWVOtRgrw2CUYFaeObNF2xQQ_sDm91MZiTqxAD-ptxf0k0lL6-u6vmepXGflDpK1pp1zp43bte_5J_fyxZi6xLCB7jswUmHewgB8sY7VqehjP4mjp9udOYDARyu9CUSeS4OCuw7pUcNUQrsAmCw6cHZg0t6T_u1P3M7ICOY0kzISfh_ckDsxvHz9zITu_rYckBhKwIUUGvSo6EKiDbpmp9wuA3ZFJeYdU_77batjfuigtcvmhPMjKem7Ce3rrmYuUT50HgVTwdpITV0oVAaLvF86ut340u1c8P5oVCorrwdoVSVl-H091Z1Tt-KYkppuvkhBmVmJkJ060Ydvw4PK4vxu2ynspIRlAZA-2hnNtVIhMa0rh


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"! 

https://www.facebook.com/ewa.otceten?__tn__=K-R&eid=ARBuVLhCnlEnHB6ODBH2dpA5vdpXb2ax4ZMntOSSoI6FdsMO59qzqtfSrd-I4Bbvr_RGCU1SPb4ovNW_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVHlixWERUMiRBfob5kk5R-1J0TZT_-KLKEQ_wd8lQFQaFSVRr23UO4ChRr-m_TfBEjke4ifUKrhPkAv0yLwZ9E-2I804dQR2TH_ReERj7L3pe5neQol6vWNruqVdEPDOP1tUGcFrpYWDCgb7q0LhVOLvkRZq4_LnlyIxU0Xr5Skp2MrwHxTSxNCB-vt7N3xf3AmQDr3o3Y-PUypesat8nCl-YMimZiLNX-etj50UnbmUihkYr4Xf4TItuKDJaZPFoKxm-1tzbXZ_3VBwRNTCFZZLorJZEmxGPR93XGYtnTtgt1VqidJmlXZQrFr0dk5-i7UCQIpENfWW25MEs
https://www.facebook.com/wolonwariaci/?__tn__=K-R&eid=ARDXlyKP_dvz7aaFl3_vkYHu4fvtYRfNPJQ4V6IYk3vg-eC0fGVpcPoUelAU4OMsq_t0Qo26yhC69W1_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA416WO-FRAD9DlKtrA0gGYFXp7HC2cKTBgFpwk7rqmMeGGB-fftVnjSHS0mJI1RFQed7bOH6A_-otf2F5P4X73PFJjvcZkRomhcmu4Fk6ArcNKc9Sq71xpj4t0-JQCz0afs5dqhm2VY8pSXT6YEByWYGbYNZra_gjxGEp9G_FWS4WmYaknF9ErZtjAYJMjeAMp6sfkoe7s1ZxNNLzwbKufUbP4JvfqJU9LHKbWberJQVXkB1I34B7FaDgSOsdCCoXSU2Jw_TfL_GrNM-PW7bTx7DIifrLhtJrYHQ2syfcEfLTMbcmlkxftjj6BQMj-MNtHxxpbC5Tp7D5yTl7gPEg-Qlpvd0P_3qhPYV3RxSfVnaVVt8D2VZgwQ8SmqqGipmafv_xiLnL2l5J7KDXFn2dS2hENU3UFR2M-t43jfiusDIESzjOxxsIFgeRd_BWhDiCO2MQ
https://www.facebook.com/tmobilepl/?__tn__=K-R&eid=ARBszmh3jFTKuk3b4881PdNF5XUO_ZaYmMYVC_rbxKPiGvjDT_KTjtP_wkSTqMWyGNh27DyHI0mT_gz9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA416WO-FRAD9DlKtrA0gGYFXp7HC2cKTBgFpwk7rqmMeGGB-fftVnjSHS0mJI1RFQed7bOH6A_-otf2F5P4X73PFJjvcZkRomhcmu4Fk6ArcNKc9Sq71xpj4t0-JQCz0afs5dqhm2VY8pSXT6YEByWYGbYNZra_gjxGEp9G_FWS4WmYaknF9ErZtjAYJMjeAMp6sfkoe7s1ZxNNLzwbKufUbP4JvfqJU9LHKbWberJQVXkB1I34B7FaDgSOsdCCoXSU2Jw_TfL_GrNM-PW7bTx7DIifrLhtJrYHQ2syfcEfLTMbcmlkxftjj6BQMj-MNtHxxpbC5Tp7D5yTl7gPEg-Qlpvd0P_3qhPYV3RxSfVnaVVt8D2VZgwQ8SmqqGipmafv_xiLnL2l5J7KDXFn2dS2hENU3UFR2M-t43jfiusDIESzjOxxsIFgeRd_BWhDiCO2MQ
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARBtC-CmTwZrKRM9VYiNFB8kP2QVYn7trGQ2Zjxc2ABKu79lM0IwOtshCOqejHI62-g2AjSYjd8oIIHR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA416WO-FRAD9DlKtrA0gGYFXp7HC2cKTBgFpwk7rqmMeGGB-fftVnjSHS0mJI1RFQed7bOH6A_-otf2F5P4X73PFJjvcZkRomhcmu4Fk6ArcNKc9Sq71xpj4t0-JQCz0afs5dqhm2VY8pSXT6YEByWYGbYNZra_gjxGEp9G_FWS4WmYaknF9ErZtjAYJMjeAMp6sfkoe7s1ZxNNLzwbKufUbP4JvfqJU9LHKbWberJQVXkB1I34B7FaDgSOsdCCoXSU2Jw_TfL_GrNM-PW7bTx7DIifrLhtJrYHQ2syfcEfLTMbcmlkxftjj6BQMj-MNtHxxpbC5Tp7D5yTl7gPEg-Qlpvd0P_3qhPYV3RxSfVnaVVt8D2VZgwQ8SmqqGipmafv_xiLnL2l5J7KDXFn2dS2hENU3UFR2M-t43jfiusDIESzjOxxsIFgeRd_BWhDiCO2MQ
https://www.facebook.com/magdalena.kobierecka.3?__tn__=K-R&eid=ARA1FC7WmMDnngZqChyZ0K8boxuIic0m06Nbw3HtWPOOK1A50BwzoGW4LX68IJso3Kh1lT44eXNvikFL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDIBOQcZ33aQ5I5hoYq-96tKgkYpWDq9TsFGqMAGZEqGVQ0BP5EBVcicw_QqRKDc3h2kEhcjFrspx7GKP-nRnT21q90UKbw0ERJrD1lK5tvqFFB0jvw3NUtFQT3RzcZZRTfYBAdXfw09-C6t1QYP1qi5irU_BaektRgb7rm55vIAm7YxS2c5KbNakYUbrn07MiO0tPGatCGZw9JUn2rWNISRrj_RkQF5zWRT5eucJz1EVtbjIZxnB0rYsrINHKK_XLQpbKcZcM99Q4IXWm-oPZg6Sm7KpDmtZockIZ1UFmmut4OlkrH0GhW83ibFJo7TlDZQCijb_h3Ov3mxHa7OKbFHdS7-TcPF7wpYqxz2cshxGO6-OSlFyJxjtJtxXPvssLvjXfBDnPV-eAFjQ4eHobHVhQJJS5PMF_yg
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARCUS5AmXzey7r5MRXNGLMZianq2baz5Z7I01Pqp0ZipYcz0kFrvdeS1YqvWtEcDA6UJEzJIyiDhdZPd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDIBOQcZ33aQ5I5hoYq-96tKgkYpWDq9TsFGqMAGZEqGVQ0BP5EBVcicw_QqRKDc3h2kEhcjFrspx7GKP-nRnT21q90UKbw0ERJrD1lK5tvqFFB0jvw3NUtFQT3RzcZZRTfYBAdXfw09-C6t1QYP1qi5irU_BaektRgb7rm55vIAm7YxS2c5KbNakYUbrn07MiO0tPGatCGZw9JUn2rWNISRrj_RkQF5zWRT5eucJz1EVtbjIZxnB0rYsrINHKK_XLQpbKcZcM99Q4IXWm-oPZg6Sm7KpDmtZockIZ1UFmmut4OlkrH0GhW83ibFJo7TlDZQCijb_h3Ov3mxHa7OKbFHdS7-TcPF7wpYqxz2cshxGO6-OSlFyJxjtJtxXPvssLvjXfBDnPV-eAFjQ4eHobHVhQJJS5PMF_yg
https://www.facebook.com/justyna.bojko.94?__tn__=K-R&eid=ARBewgBa-zC07iDEmblw6QkEldY7TDJY1ezpqEuOr0uFKTEsQNZ-fh_5ZhawYvE9MphCqBLAebBBAeHJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQbqMvQ9ycKFFk593uQOls-cHPy3oAOiccjG5ACvqoSCt7Btcmmb_vacQ-ZJyJ1h-ZXqBINdUL1Pxp0sdU1zSqeuqbszS-M9ooPQWpbgblovE91pLrFli9aDw5gvFeWoJ-uKd1A62X2GscrvTcuNqY0BoZfDBCBY0D98t2S3_HiGS1e4wOfgk7X4-bx0kvj8vzIr6JdbHfUES3RlPkO7E6TpT2HAgIgbIG-tShd4ad2L87Ezv_tv1I_d5n7RwoQy0bc12OMlClyJBKL7B6eowTHbkrxc_RDZ20wl5m9wJqHTCa9rQ2dUelNnRFIQXybDzLWwggDcgu3gMYLJ93PxeEamEJOBcqf3R3w76D9L2fsH-IJ5kzx1veihg4BAUwv0D3MkN_QaM6CUX4rE6jbeOfv9QVmZQh3OdJd9gmtqC9rMHEI8GiilY6jN6TvO-pBtlBfoU


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!  

 

 

 

https://www.facebook.com/HeliosPolska/?__tn__=K-R&eid=ARCResOcjditkL0bJp6uEMepJR-MS4UoLoNTOLkHMIGYTqJwPCcmAeu3hYW7tK0KiExYiywA5pf8u1Ac&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaBbYtasPisJn4KOsmUHFeAYMbDBjt4Y6DTGUnNfmA2tb2iMavBl6FCl-x4QLiMlANesWWB7SmdXPybuxfhsQOjaCwa-q1asSZ6u6CD_xKBqz8RTZdRr8txEuTlPrWPPApGlXEgvZ7dOIxkcyAiGrCWZfRXBDwrLqprYmdMCAtHp2Z57Q_p8-FlW4XeDXfILsrmq7xqRHOcVfym6W3Mk-3GYPSENtaKfRroQmexrTgHF3VJiaDpVfgh1y6zpdxwkHNqg6fBQgxHQ_GtBZkf7r_DZD1jO6kjJKJphHaPSsGdbMmzbkxNGlMVhgfrr6VWzQv-3Y0Bc-ywKnlVHg_qJg2xFFPEMMryiyIwn2Ne4f6FqiVbYbueNICoU8TKahmqR7z-S3sZC75KOyxu0F-jXn4BtsMW9KTXi1TAA24DLjYV4YH7wUiv2x7POLVi1xigo2UJKNmR4p_7qB_zGcu8t_0pqaMBOGHOYwk8-yrJYs0nttqvh7ba_jkWanZBxaidgrew15p2-7_JsklWuYiOIbCug
https://www.facebook.com/GaleriaEcho/?__tn__=K-R&eid=ARB_4wW7ZPNpeL8Ag7X-V5IwOj0j6SMrg1RnZh3ht9bFy1Zh4j_uAUM1TB6-olWgPFhlL-HpQ0p4VUA_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaBbYtasPisJn4KOsmUHFeAYMbDBjt4Y6DTGUnNfmA2tb2iMavBl6FCl-x4QLiMlANesWWB7SmdXPybuxfhsQOjaCwa-q1asSZ6u6CD_xKBqz8RTZdRr8txEuTlPrWPPApGlXEgvZ7dOIxkcyAiGrCWZfRXBDwrLqprYmdMCAtHp2Z57Q_p8-FlW4XeDXfILsrmq7xqRHOcVfym6W3Mk-3GYPSENtaKfRroQmexrTgHF3VJiaDpVfgh1y6zpdxwkHNqg6fBQgxHQ_GtBZkf7r_DZD1jO6kjJKJphHaPSsGdbMmzbkxNGlMVhgfrr6VWzQv-3Y0Bc-ywKnlVHg_qJg2xFFPEMMryiyIwn2Ne4f6FqiVbYbueNICoU8TKahmqR7z-S3sZC75KOyxu0F-jXn4BtsMW9KTXi1TAA24DLjYV4YH7wUiv2x7POLVi1xigo2UJKNmR4p_7qB_zGcu8t_0pqaMBOGHOYwk8-yrJYs0nttqvh7ba_jkWanZBxaidgrew15p2-7_JsklWuYiOIbCug
https://www.facebook.com/Star-Wars-Artistic-Team-380737604584/?__tn__=K-R&eid=ARDQV4KG2ymOiPRjj4Me6W0Wf65FhqwkuIDacNovXG7Yha4pOgZb_v64P3vLvqsMuoFslh56P6-Vi9Si&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAghFamVQDxM5XPKH9j_6Jkipz5EfJaLyscUC7m6cJTaXcqhjuSGI5tLyceBvKKO_D-4ozPE_0tuiD4dHcc12Pu_tTKQZ12cTHFcHwvC4Oh1h1t20NN2csjBKnQpkp1DbjJWwFCMnEpSDDtdjrq9zWegYeV69WMd9V_zzK5i3rfzav_NddcLafRt_fWZl25tOH3UyLOOm6gXWQa5x9FES-PEYpvJtcKW43y3iUNhovKXQfJaIxCzU5IK8zCEFKMUrtwXgqv6xqhOj88rgg3of-hP_BMbPQ8gkKz2_0c5Zw2tWNQMvj_GINxkfLqnLTtOoLyJ0-HtgkOgNwVbNe0Rnh4QWcpV6HGPqzy_gzjkIcIWQg5-HvN7aIQkU2ju07e8yJK65eFCFK8PkmZFCerOm-jr2baPbTohvlYtmZiujKDF2BaGOjKlINish1RqLPeGr2BQR0
https://www.facebook.com/DzieciecaFantazjaKielce/?__tn__=K-R&eid=ARCv1UlCWxLgqldARgvmx6-ao5uj6_tZ03CRoeKCqgVTWXk3NOkodtr1TL7uT_TOazqIUIwRhYn3wfdc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDs3RjNuPpUFEG5C6L4HfsNBJoPdRFvK9D9ULhmQLdKA_tgFPlVQ-8WmuvI8SvZWp7ac5FNz-hGim6QzIYAAKldKzg0L8MxSPd-f1u7kzdh7oTZp7pYUtVfR3vlixYPx-J06NiLfxy8kzEWfiLsPse321uOl-DEUZeHd8bmGhQebp6IcFsSWnFdHYbA-3j92_pfMQ273GR8z0ZRyCXx7xihMpT8nj71j8-JKI7zhEVTctg1lEO2bQzPAGW1yov8ZaKfp-uWap5d_ahYhRdWt9wKOVJNr7EOLrOwNNzJjzI-HrZMXT2zaSdyGfsybSD2K5KzC_pLgmx7XHcWXxcVWDa-RE44saI8G_xsqvzWeBd59lXJtcYBxOv4HqsrxcCf5ZjofaGryyOx-vUHLFboPQnfyvsks2NVIidg_TY4XBU6RNrQlIjZkVDPZG_TtEUP1R8VeCs


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 

https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARB_u4jw70p5sFeuaXUE1QS0GTRN7RQ_CY3KDRdcQrgrvsL7HCHZCAK3_dBJYyQ5J_MPx3js2A7GrgZf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBf_ezasJrg80L0RYx--ki3R_ZCt6cQjosRKp0UgoAqNT1WO69t6T_maJ98-trh1upvQBelHaX-D2sIujHz5EV31g5OFkFWwPEFrY0Mks-P7g6G0b8DHGCCcUGkZnYUzCjdifyUB5eaDPdA4wgpABt5j33HrC7jvovjK8FWgzSzF0TwdHDafFO9-D-c0EvfwfL_4lCedb_SyVxRkEboBOIVSgVhuuW6-ywfRVELx5EwWiVx94ioMdWyahuf3JGzSye3CEgxAb-1F1-ZrT1dG2aC9tOAIqWgsKhRyW4keJMcjuik8FCJbVtWF3PLQ25WcDUh1rxbuIbgHrtxjn2P_i0MahLOcWn-Lg_7qp_H-BFsi4ZGXYcaiRmNPfJMEPD2dTp4qfUm9uSQ0lrZi_rzegaJu9FpIXgbuXzTzJG0Cszuz5FthIAPqPf3KD1_s0w_OmG6rF9HLo2USqt6QLdqwuUp9svdCLHtd8QTfyvXAcOA7fvidFols0y23VMk-p23nDm6XEOojYI3wMrGJ-oh6JOXg
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARCK2-xUE0CJ_1usUb2iguoxYSQKyKH_BA-GLCfO_inSd0-dtiOQ1pU0RP-k59GOM_zaKFRGhq065Bj7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvtXGOgCC8ijRCpDmJ1wnPlOxRW65MEUIHWVIKnCCjS1TK8qQiC7Hqo90WsRvyfADkHUSnQZorfsmv9WDUB8rRwJJpSCkzskRAF6g1FjdpfEfE4KuPSI9i0QjoToFoXqWUNNCtQKKbQ3i4sfWQpi4cMIyBy4iVO1bjFQvJfoBsD20vi1e80jKFY1qj5pBUL-c5FhS7IRr6ieNzyH38HMjsnbQWtvsuNdH49WUJPb3oUhHE5pxr5yyj5D6KF64xg6IK0L4nQAPz39BForxbjFNo5lr2fZ5llv4X2eQoIC1nZLDzcDxDPzwP10ip24m1hMgq7rJimCOnkLyYxChLKQaFQpkHT7Il_HPFZoCO_vr7YqBwmyQaDX6DaJpiLOWVWAGD58tBQyOpxEogfuGSkvIfwR8k5lCBDIMfaXGsHbQYkTUkgXLyjamtUZNM6YGK--U8erk
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARCK2-xUE0CJ_1usUb2iguoxYSQKyKH_BA-GLCfO_inSd0-dtiOQ1pU0RP-k59GOM_zaKFRGhq065Bj7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvtXGOgCC8ijRCpDmJ1wnPlOxRW65MEUIHWVIKnCCjS1TK8qQiC7Hqo90WsRvyfADkHUSnQZorfsmv9WDUB8rRwJJpSCkzskRAF6g1FjdpfEfE4KuPSI9i0QjoToFoXqWUNNCtQKKbQ3i4sfWQpi4cMIyBy4iVO1bjFQvJfoBsD20vi1e80jKFY1qj5pBUL-c5FhS7IRr6ieNzyH38HMjsnbQWtvsuNdH49WUJPb3oUhHE5pxr5yyj5D6KF64xg6IK0L4nQAPz39BForxbjFNo5lr2fZ5llv4X2eQoIC1nZLDzcDxDPzwP10ip24m1hMgq7rJimCOnkLyYxChLKQaFQpkHT7Il_HPFZoCO_vr7YqBwmyQaDX6DaJpiLOWVWAGD58tBQyOpxEogfuGSkvIfwR8k5lCBDIMfaXGsHbQYkTUkgXLyjamtUZNM6YGK--U8erk
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARDOueT6ZhWaOj3azWiDxcysSwxAX8NofUZFVG5cqtIVnUTMBe7TQX7d_z72lM-ZxrkkqSMNJJNxnGeT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvtXGOgCC8ijRCpDmJ1wnPlOxRW65MEUIHWVIKnCCjS1TK8qQiC7Hqo90WsRvyfADkHUSnQZorfsmv9WDUB8rRwJJpSCkzskRAF6g1FjdpfEfE4KuPSI9i0QjoToFoXqWUNNCtQKKbQ3i4sfWQpi4cMIyBy4iVO1bjFQvJfoBsD20vi1e80jKFY1qj5pBUL-c5FhS7IRr6ieNzyH38HMjsnbQWtvsuNdH49WUJPb3oUhHE5pxr5yyj5D6KF64xg6IK0L4nQAPz39BForxbjFNo5lr2fZ5llv4X2eQoIC1nZLDzcDxDPzwP10ip24m1hMgq7rJimCOnkLyYxChLKQaFQpkHT7Il_HPFZoCO_vr7YqBwmyQaDX6DaJpiLOWVWAGD58tBQyOpxEogfuGSkvIfwR8k5lCBDIMfaXGsHbQYkTUkgXLyjamtUZNM6YGK--U8erk
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARDOueT6ZhWaOj3azWiDxcysSwxAX8NofUZFVG5cqtIVnUTMBe7TQX7d_z72lM-ZxrkkqSMNJJNxnGeT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvtXGOgCC8ijRCpDmJ1wnPlOxRW65MEUIHWVIKnCCjS1TK8qQiC7Hqo90WsRvyfADkHUSnQZorfsmv9WDUB8rRwJJpSCkzskRAF6g1FjdpfEfE4KuPSI9i0QjoToFoXqWUNNCtQKKbQ3i4sfWQpi4cMIyBy4iVO1bjFQvJfoBsD20vi1e80jKFY1qj5pBUL-c5FhS7IRr6ieNzyH38HMjsnbQWtvsuNdH49WUJPb3oUhHE5pxr5yyj5D6KF64xg6IK0L4nQAPz39BForxbjFNo5lr2fZ5llv4X2eQoIC1nZLDzcDxDPzwP10ip24m1hMgq7rJimCOnkLyYxChLKQaFQpkHT7Il_HPFZoCO_vr7YqBwmyQaDX6DaJpiLOWVWAGD58tBQyOpxEogfuGSkvIfwR8k5lCBDIMfaXGsHbQYkTUkgXLyjamtUZNM6YGK--U8erk
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARAPUeN9Kq9DinHirZ6A3h0rzpUXrsRw6a6GxboT0CW5sL6iugLm72rN_4MbVmcS0RMlF5J4KW1sg42f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLJNNS-l77ocBr7j6Q6dwFiTMN3MFioRRnduD24DM8sYZr3gwn454nbsFQRtFNeEmMyuu5nN_tjEyDsxUwzhuWi-V_JugGJC_sWpM7qOcBp_2tE8T9boF6jw4MW8B4HlNgT5W9DywdEghbtsvJjyYBY1JdIE4W0wTEQj3_vVkSTWk7_kQIfz4A6Q3D-4sxJfAp_l0dyP9ECH9QmihO9eGo9Xu60fiwqB9WWA3O8ej62oCL_x0mHGUmrm1EhjO5-B6cigLXiI1OuMhnHgwVx-IGVVKLW39e2FGfJ60cm4TRD6jm1SveiYM_Xr77JNlxZ4b17e9xw602mkEY9nulVbQbbd3mGjvPzyV1JlX5CrGgsMFYyhp_ht-liDt28NTmqjt-bLlIIoQg3kV9I8ZSc2QfRyGYxse-nD5Lf6NCURpEXuYe_tFQBdrmC6ajoaBgOlThWKk
https://www.facebook.com/dziecieceprzygody/?__tn__=K-R&eid=ARC3m5L4XcIgi2yjvgP2BvB-CfhOBNVAbtaaRyH_gqdjE7_zEWhWoto1z-oEQDLrsga0YEfn9r1PPU6Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_raue24ivTuBeJYxYfnGTZ7OJ_y8pDDu84ECucaXBSeiyd6biLDTQeAQyEWwEAEmw4LTe6nE6HUNpSMFiUSBK8ZdwFS3owUv3Lvr9266DKJ_HGLCBGIxWigKrouUVsQcKydbjnYuSaLl-Lf-Jg4KwyQWDRdEe_YR7lE7tMqRRntbWDxS5GjIfdVj-LGopdvlVN0n6N7rF4mJSmmiOyVY2pSKA_mYGh8IXMv1B1ruPxqMCWqYElGNiCYSVBO--9MmGpXJ9FYn5YKsE-gIAP6TtkXV2w4_VSjNXuxbNDhc_X_QNRinW6ZJy9KY5MHTPC5YdQx6njTcb2NuOpyTHArbdOtgbi-UJPkr45TW2LCijHOkU1_8LiLjLACp0LrEBYOnde-jH1oT7qiGayXBetLqbUAPPPocCmK8QqKEPiKYi1pIwAwrl279ylEKpnMQCJUt8dDI
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARDVWPqEkg3-KcDpbx9BKkU7ejFm_gjGO3Nf-Zt08bMu3lM1OyIpxoWJiLzMvP41_II8wH_taPn4Tht6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXd-punVM1acq7e3sfy2tKTnmQaX6z3ci_ezsQdDMo7g7QCvh1GYnpaLQNCeeahxNPMC--quoyNvnaxt6i_nliGM9LQPXD4_oGYfuFNs4k12rSNLjBIq1JycKnndFROATe4jZaW-whBA90n1Yz4WSMU6AZ9CyVvlQDj2dmk_daVmP6bb-6mKFsvWAxdKLNkj7pw8tsAdVVh1nfew_EB-4-KbsSZSrWfiBCfc_MWL5ndaDy0VLWvOvwmVnmBjMWnuuWZMelEf-nvB8xEnlh1VqonrCDGnnSjRpSfUqlx2TCO9mKmRcj5O4Oqfiuyylc6POArLObpbgqOZof1uhoPxoCOaf3vIdqk_eC3n7PhkMnWWXgy3Fy57japdvlnMACLJHrEpCtSOjUgq3XdsJ04JNLY8ClOTAHlUb5mgrwEsMOGuwwcKXFne80ttdIj9FlNESpxU
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARDVWPqEkg3-KcDpbx9BKkU7ejFm_gjGO3Nf-Zt08bMu3lM1OyIpxoWJiLzMvP41_II8wH_taPn4Tht6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXd-punVM1acq7e3sfy2tKTnmQaX6z3ci_ezsQdDMo7g7QCvh1GYnpaLQNCeeahxNPMC--quoyNvnaxt6i_nliGM9LQPXD4_oGYfuFNs4k12rSNLjBIq1JycKnndFROATe4jZaW-whBA90n1Yz4WSMU6AZ9CyVvlQDj2dmk_daVmP6bb-6mKFsvWAxdKLNkj7pw8tsAdVVh1nfew_EB-4-KbsSZSrWfiBCfc_MWL5ndaDy0VLWvOvwmVnmBjMWnuuWZMelEf-nvB8xEnlh1VqonrCDGnnSjRpSfUqlx2TCO9mKmRcj5O4Oqfiuyylc6POArLObpbgqOZof1uhoPxoCOaf3vIdqk_eC3n7PhkMnWWXgy3Fy57japdvlnMACLJHrEpCtSOjUgq3XdsJ04JNLY8ClOTAHlUb5mgrwEsMOGuwwcKXFne80ttdIj9FlNESpxU
https://www.facebook.com/hashtag/drużynamocy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXd-punVM1acq7e3sfy2tKTnmQaX6z3ci_ezsQdDMo7g7QCvh1GYnpaLQNCeeahxNPMC--quoyNvnaxt6i_nliGM9LQPXD4_oGYfuFNs4k12rSNLjBIq1JycKnndFROATe4jZaW-whBA90n1Yz4WSMU6AZ9CyVvlQDj2dmk_daVmP6bb-6mKFsvWAxdKLNkj7pw8tsAdVVh1nfew_EB-4-KbsSZSrWfiBCfc_MWL5ndaDy0VLWvOvwmVnmBjMWnuuWZMelEf-nvB8xEnlh1VqonrCDGnnSjRpSfUqlx2TCO9mKmRcj5O4Oqfiuyylc6POArLObpbgqOZof1uhoPxoCOaf3vIdqk_eC3n7PhkMnWWXgy3Fy57japdvlnMACLJHrEpCtSOjUgq3XdsJ04JNLY8ClOTAHlUb5mgrwEsMOGuwwcKXFne80ttdIj9FlNESpxU&__tn__=%2ANK-R


 

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 

https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARBV3JZh83cJnUQ-TI6WlClSnv-J8dCue5Ew8HAaPo5kYtv-8U7F2HJk3rr2OL60XP6KozYIqzp-0jZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkvfjPgBzQX-WzzCKRTLgpI4ZjiAJHb3nU9sl2UEznnT44lA56AebeKW7oWyPVblLxolY-NHopqk7tXtm6xLnMJc19G_m5q1mR1Wzlg2qAQEaf9U40EX0zUJabMknXmbB4Qw_jB1SNbQxRBH26ACA3_hg0pgWcQi5siON7XNrFL5SNHpSCVIJttsp39DbRrUg5WEDij7Uqz_eCckFLbvIKDjy8dGOnshKvkyE60eNmxZvhLqkZ7vi-v0bFJiroc49JHfu88IjnYBSLR8d_Qc4-SB02_Ane1Daet46XdbTF5HhcuoRw3khkvz0NtH_Y_FUtQJ2RN2E3QoYccYZeDrcJaas7wEyafrVIUljkWcwSO8EROfwwMmEskcEZ_HDaoF5MCy2Kgpi8Ub5F-KByCoJVuhhxnwoK3oXxTWze0isgf4fKHQ84-jAaRlRR9g5E97JyEpo
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARBV3JZh83cJnUQ-TI6WlClSnv-J8dCue5Ew8HAaPo5kYtv-8U7F2HJk3rr2OL60XP6KozYIqzp-0jZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkvfjPgBzQX-WzzCKRTLgpI4ZjiAJHb3nU9sl2UEznnT44lA56AebeKW7oWyPVblLxolY-NHopqk7tXtm6xLnMJc19G_m5q1mR1Wzlg2qAQEaf9U40EX0zUJabMknXmbB4Qw_jB1SNbQxRBH26ACA3_hg0pgWcQi5siON7XNrFL5SNHpSCVIJttsp39DbRrUg5WEDij7Uqz_eCckFLbvIKDjy8dGOnshKvkyE60eNmxZvhLqkZ7vi-v0bFJiroc49JHfu88IjnYBSLR8d_Qc4-SB02_Ane1Daet46XdbTF5HhcuoRw3khkvz0NtH_Y_FUtQJ2RN2E3QoYccYZeDrcJaas7wEyafrVIUljkWcwSO8EROfwwMmEskcEZ_HDaoF5MCy2Kgpi8Ub5F-KByCoJVuhhxnwoK3oXxTWze0isgf4fKHQ84-jAaRlRR9g5E97JyEpo
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARC1lCj6cXVEVWMlyg8LwBlamtqyRJA4A_rV9uA6T5BOkjwo9nRr46d83i3XuB7hpEC3lcEPnSr37De9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkvfjPgBzQX-WzzCKRTLgpI4ZjiAJHb3nU9sl2UEznnT44lA56AebeKW7oWyPVblLxolY-NHopqk7tXtm6xLnMJc19G_m5q1mR1Wzlg2qAQEaf9U40EX0zUJabMknXmbB4Qw_jB1SNbQxRBH26ACA3_hg0pgWcQi5siON7XNrFL5SNHpSCVIJttsp39DbRrUg5WEDij7Uqz_eCckFLbvIKDjy8dGOnshKvkyE60eNmxZvhLqkZ7vi-v0bFJiroc49JHfu88IjnYBSLR8d_Qc4-SB02_Ane1Daet46XdbTF5HhcuoRw3khkvz0NtH_Y_FUtQJ2RN2E3QoYccYZeDrcJaas7wEyafrVIUljkWcwSO8EROfwwMmEskcEZ_HDaoF5MCy2Kgpi8Ub5F-KByCoJVuhhxnwoK3oXxTWze0isgf4fKHQ84-jAaRlRR9g5E97JyEpo
https://www.facebook.com/ECN.KPT/?__tn__=K-R&eid=ARC1lCj6cXVEVWMlyg8LwBlamtqyRJA4A_rV9uA6T5BOkjwo9nRr46d83i3XuB7hpEC3lcEPnSr37De9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkvfjPgBzQX-WzzCKRTLgpI4ZjiAJHb3nU9sl2UEznnT44lA56AebeKW7oWyPVblLxolY-NHopqk7tXtm6xLnMJc19G_m5q1mR1Wzlg2qAQEaf9U40EX0zUJabMknXmbB4Qw_jB1SNbQxRBH26ACA3_hg0pgWcQi5siON7XNrFL5SNHpSCVIJttsp39DbRrUg5WEDij7Uqz_eCckFLbvIKDjy8dGOnshKvkyE60eNmxZvhLqkZ7vi-v0bFJiroc49JHfu88IjnYBSLR8d_Qc4-SB02_Ane1Daet46XdbTF5HhcuoRw3khkvz0NtH_Y_FUtQJ2RN2E3QoYccYZeDrcJaas7wEyafrVIUljkWcwSO8EROfwwMmEskcEZ_HDaoF5MCy2Kgpi8Ub5F-KByCoJVuhhxnwoK3oXxTWze0isgf4fKHQ84-jAaRlRR9g5E97JyEpo
https://www.facebook.com/DjWodzirejPawel/?__tn__=K-R&eid=ARB3173iW84LxP8IJZb0Nn4kOMRIwTFt97_5vcqBb_aF1yMLNbIP0GMRjiFkbGluyuh7b_Nx-iivxcZn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCn0uib6h_e51TlidFA3gO6ZsCYfiHNKKBTw-w5y1WP--3Io2A4dSmZcuVlFVhji5wR4TMRwq040iIP1rheVKav1ANxR7nd0C8WtfS5_VnDV1CTXpdBnDOtPqvV9tPGUoaVTunH2EdKKMi089nIccJupDQ8-FGHN8drXB3VjbGmzkivKtETbpLtPcSKKfpDsBF4cmVwFaXPgrPdkMjPuR3i3JvTNjOZaUsAyppQra3vLQ-7snSO7x9cLcazmHbtSliLYUL9THgmT9oZTZIIxf7dsrZlnp1bmIk9nW5Z31IA3cexH1bZxyJHH65bXBfzzXXs778md22izPXZGFQd6WF_jqWZIQCGe8dZ8n2KiiDwIhICBu41WnX1_YZDRad9ynLJpOmA2axIFPGCqcXIqlvhH6cNEn0Mavwyn6bjhQHfqP1bQ4gBUTXJaqiY7F2VBwBgkGs
https://www.facebook.com/GrupaAnimacyjnaAniMA/?__tn__=K-R&eid=ARAst6HFeGuk1i6Xpnb3N8rq_XktEm1GY0YjJ5xmm6UWPnRkmZS7ncz8iUP8WX21ztxzFjaXLmg-gwhi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCn0uib6h_e51TlidFA3gO6ZsCYfiHNKKBTw-w5y1WP--3Io2A4dSmZcuVlFVhji5wR4TMRwq040iIP1rheVKav1ANxR7nd0C8WtfS5_VnDV1CTXpdBnDOtPqvV9tPGUoaVTunH2EdKKMi089nIccJupDQ8-FGHN8drXB3VjbGmzkivKtETbpLtPcSKKfpDsBF4cmVwFaXPgrPdkMjPuR3i3JvTNjOZaUsAyppQra3vLQ-7snSO7x9cLcazmHbtSliLYUL9THgmT9oZTZIIxf7dsrZlnp1bmIk9nW5Z31IA3cexH1bZxyJHH65bXBfzzXXs778md22izPXZGFQd6WF_jqWZIQCGe8dZ8n2KiiDwIhICBu41WnX1_YZDRad9ynLJpOmA2axIFPGCqcXIqlvhH6cNEn0Mavwyn6bjhQHfqP1bQ4gBUTXJaqiY7F2VBwBgkGs
https://www.facebook.com/officialdoda/?__tn__=K-R&eid=ARBevxMvxbofG-0Fxku10j155_eRUl1HJW_mt4coJpa33SqRPPho2MjKLYd6xXTonHT_mDB_u2xcmgpa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3S1yZJubhwxHEKBZK47UMzIX7N79S8Gg4yrYL9H9kuDLSo8eMIG-sfABOzjY9uTDeUz9q5jXVIiY-2FJeFWz2CqGcdGmuHcsJ_c8lNih9duwYhfRI1GLD9GSjaKujYHEpEwG6HG0Xjt6toxL3W3A47KrrAmR5jLbaE0tcaslsWB8E52f7bGf1mOp8SG2dC7vh3-2CYDaoaIzsk0W-KOV30dBS9-ErqS3Bi0D3nXiUjctKWAY7e9cJaUzcmQLxOUHmDMILO7T-VisUI8OtBvNPtur0qE9YWZO9Qo3nXHM97i9vqJkTazK0X6DbIs0lxx2Gz_NKbAEUvGNQHGF2zW2i5wXr_MZqvor6jN9Iy-RM1_rE2ozr3-hFFtxZ0R47bPNKlJHMY8gOE-GjhbTjskxVov7e0nALoYKktjAriz0I5FvnCDYkHa8tQNTTHZszeoEWVHI
https://www.facebook.com/tlubert?__tn__=K-R&eid=ARCfyf3YFENUQ0U-Fce2nsPgr2X8nTHLit0u4KlNH9euEFBNlj1_AtuEgCEmTlFuzHQ0Ck8iLsPIn670&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3S1yZJubhwxHEKBZK47UMzIX7N79S8Gg4yrYL9H9kuDLSo8eMIG-sfABOzjY9uTDeUz9q5jXVIiY-2FJeFWz2CqGcdGmuHcsJ_c8lNih9duwYhfRI1GLD9GSjaKujYHEpEwG6HG0Xjt6toxL3W3A47KrrAmR5jLbaE0tcaslsWB8E52f7bGf1mOp8SG2dC7vh3-2CYDaoaIzsk0W-KOV30dBS9-ErqS3Bi0D3nXiUjctKWAY7e9cJaUzcmQLxOUHmDMILO7T-VisUI8OtBvNPtur0qE9YWZO9Qo3nXHM97i9vqJkTazK0X6DbIs0lxx2Gz_NKbAEUvGNQHGF2zW2i5wXr_MZqvor6jN9Iy-RM1_rE2ozr3-hFFtxZ0R47bPNKlJHMY8gOE-GjhbTjskxVov7e0nALoYKktjAriz0I5FvnCDYkHa8tQNTTHZszeoEWVHI


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 !  

https://www.facebook.com/Balonove-1875636216018350/?__tn__=K-R&eid=ARA0PSQDq8EG31g5KZ6FwFZ3t8Gu1bkK_5y3XQH7vwBHD2zxSeBxGWcCQgeEc_vKuWA3m8pDEUrHW0p2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAn20hZWOkXLxors3fCoogX-DJux-kEUgtEB67NYUKScfzy1VzEoUQgZV2VhIgy5pxZlLzqZ1Du5DRwiRrd3hmEvyPtSX6XHBYrzl-F7QVB3c7q2thU_G1GvbCq9zyYzEIOy-YuW4AH6Xm29XzPI-OPpjiQIcXOMuAfpK4cS2CMlT40a1ddQ4c-6N7vfQir6vZo0-MxgLOmn0WIgh0nlzDd5wjtCviBgFuYOQIQyVVXvdAGdFcFRmvy-6Qp38WqW9mqm1-1vGobr603wXKgU-9eTkj3GdFY-uhQqvB9nnaRCB5R1krLtES9rL8LkYGbTPimD9vLozE306gY6xDAuSGQSsVQjSM0L4L3BdXGw541oxldl7iPD88Nz5Z-XmkhN0sEDjSfsPztBvPBy6o4yTJ6c4KGMxzRi6WelHwdxUodUjzxBWJhMds_8Hwqr8BDkt_toIg
https://www.facebook.com/fotoendorfina/?__tn__=K-R&eid=ARBFeXwEjnrvUaE0wr6CPbs9WxNkHhliBpxzePmyB2NQDPHMvQp6kDeh0rj0Ka8Kskj76RRVtdymrFGY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzA-2tBebvzTDFye8lMXCHmNq6bU8Vvsof3MEEjGtbuLSuyQVNYET4BvVRCpF6lzgxdKiUISzYN5tE3IvHciMWT8vPeuNibbrppS363MuNLPkjgzdWZAu7GqQb9Y0iGDuz3d4PXfRz_66zFSDhfqP8T7Dsuc32FO4HNwCsI7rbBLk5US62bY1Nc_-b5egDGAQAUq8trXAnnN-O-ib2gN6yoS5oBu2f6lq970_PdVM-gCY_jUgQ0gnTIMhOYCm78Bc1WaEcGzzlcMIJe3LTnDLNlQ04yZQ_Helr6ksfef1AA_ZzHyd8JGo0QT0hfr-LT_TXBwtJew40A1JaeYLrbRlwi7NuJXKKC3xVuaZNsLJfv-z22v2yKtneE1hygFxvJi2BZCsPRiofnHVrgf8EzOi5_sI6Uj_hXcBMxiKEXXgtgg5hvMDh00YmGM26BckcQoexXQA


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 

https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARBJTnA1CLivMkx-HVo4Y6DLMwcfeA1t63j8j9YCehuQ_tJGEBmC791dzjFUmiOf9ei2tWLti4XRnbmF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkIDtvOaesyzLxqdRSn21TJ62L5_w4xhAAzW_d4QIOt3cgUh_gOwhw6NUCVvUZVLMdO7yERcec6AuTrZwEIQU-0MJh84Jt3V46EJrrA88iOW3e368FzSaG4Z9nrEc9w4YTqLanjvetuCEDuSmi6ozQy5-jwY482L9CsqlIfef5fzyjGTiFRioWOeSy5W3UjrQArTtgJlxn0Qrrhn_YvyOC_EIeOEs-shi0uL_C5ACuoWqZI5NXxGRe5mxBHsZMlutsFWNZGvEM2Ew3ccs71UoZZPVa-b8arYVGxSB-ocYAOJngBMK1clHlrHdga1sHxusqjbngGqNAfhCLjMHPXme2Gapjo-2D0G7w6f2CYjNxGqzA-3ukkT78xJ9w4rZ5EmHYDRZ0CzWNgX-wpNS4SzEjylgeKUzp0zE859WqK87IgpemhBeKvwGyIyBeti0TF_h7yCGIgjeFBjl03V7s5f0GRaMMC0Tu0a7PhwgF2DsBFdKy-qjGNtCinUhzYcZWonGnOmZv2ZvwQbq4UaxaS1wf
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARBJTnA1CLivMkx-HVo4Y6DLMwcfeA1t63j8j9YCehuQ_tJGEBmC791dzjFUmiOf9ei2tWLti4XRnbmF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkIDtvOaesyzLxqdRSn21TJ62L5_w4xhAAzW_d4QIOt3cgUh_gOwhw6NUCVvUZVLMdO7yERcec6AuTrZwEIQU-0MJh84Jt3V46EJrrA88iOW3e368FzSaG4Z9nrEc9w4YTqLanjvetuCEDuSmi6ozQy5-jwY482L9CsqlIfef5fzyjGTiFRioWOeSy5W3UjrQArTtgJlxn0Qrrhn_YvyOC_EIeOEs-shi0uL_C5ACuoWqZI5NXxGRe5mxBHsZMlutsFWNZGvEM2Ew3ccs71UoZZPVa-b8arYVGxSB-ocYAOJngBMK1clHlrHdga1sHxusqjbngGqNAfhCLjMHPXme2Gapjo-2D0G7w6f2CYjNxGqzA-3ukkT78xJ9w4rZ5EmHYDRZ0CzWNgX-wpNS4SzEjylgeKUzp0zE859WqK87IgpemhBeKvwGyIyBeti0TF_h7yCGIgjeFBjl03V7s5f0GRaMMC0Tu0a7PhwgF2DsBFdKy-qjGNtCinUhzYcZWonGnOmZv2ZvwQbq4UaxaS1wf
https://www.facebook.com/zabawybezmamy/?__tn__=K-R&eid=ARADSeEPRQCe3g-4eF_ybGLjQyRBHA5HYnDseNoe9dQKpNDYGIc5wYhFgIazIZ43j88lnRvh-JmjIG-r&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzxB6-b0cfu4zmnN66NGa1GdARA2zumUanRwnz2fOf2Cyjz_AyIhCURak7uKdPcZiHa-E47s6M1Ju7PybtLYqa2PssvJo8qE5Vr_a5WpNS4WuLeZ7haYaEdvTzuuR-_6ftQhuKHXWcfuBQuch2l_9Gqs10csn1UfpD3h0j9bFKJDwz9J3Yt4xiYcCRgTetztUpT14Jh3gxTjAIc3qQaNnnOv_z8MetjtYupPRd8QuF5UMD9ecyHHU7M3lt35WByBqY5fcASWGhmAzDr0tODqaY32LV5hoVWBIMJia94K2J9mS8NsBxBSAovx9tjMai2GwvsH0OF0vzXLu1-gA-JQOjteYXPUlcXE9p1uoU2ZIbFT38ks6BQYVRxG2Bjy8eqnn2ccIsn51oFKON5oUu7dh3v_RfFFYIam3J00r9YtgBhYDu10y02ZpQKZ5tn35jtdFszYE
https://www.facebook.com/zabawybezmamy/?__tn__=K-R&eid=ARADSeEPRQCe3g-4eF_ybGLjQyRBHA5HYnDseNoe9dQKpNDYGIc5wYhFgIazIZ43j88lnRvh-JmjIG-r&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAzxB6-b0cfu4zmnN66NGa1GdARA2zumUanRwnz2fOf2Cyjz_AyIhCURak7uKdPcZiHa-E47s6M1Ju7PybtLYqa2PssvJo8qE5Vr_a5WpNS4WuLeZ7haYaEdvTzuuR-_6ftQhuKHXWcfuBQuch2l_9Gqs10csn1UfpD3h0j9bFKJDwz9J3Yt4xiYcCRgTetztUpT14Jh3gxTjAIc3qQaNnnOv_z8MetjtYupPRd8QuF5UMD9ecyHHU7M3lt35WByBqY5fcASWGhmAzDr0tODqaY32LV5hoVWBIMJia94K2J9mS8NsBxBSAovx9tjMai2GwvsH0OF0vzXLu1-gA-JQOjteYXPUlcXE9p1uoU2ZIbFT38ks6BQYVRxG2Bjy8eqnn2ccIsn51oFKON5oUu7dh3v_RfFFYIam3J00r9YtgBhYDu10y02ZpQKZ5tn35jtdFszYE


 

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 !  

https://www.facebook.com/SzkolyBeatyMalachowskiej/?__tn__=K-R&eid=ARD9Wc3FXlduozkKOOJ5YfEBRJ8voHTgmJR3NlDVEiBfsnF3-7Do7DLRUgGWkc97fCvoRMxbwpZttHWt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEZQDGXNUhPlVBiHblVAT0fK5qDzTN2IVeh0-_bFATrRbdJu60MrMEOV7S3JW1rTRWCd1InUIN5iUV1IcR5r46l8W1P2pe1HmlCduVI6f1qgJUBap5x_jTouoCM47omRVdbuGIGxG8lShhuFXugtb8pTV6EtYFJBlszGQB7zfDbD2b3fD0FL0nD7UCRGOEm13p7uA0lA4qPcecHr-fK7rjpJGi7iDBUjWL6hU32XvUY0aEgMA-G3A8X1YEUi5ZxtkhMM6LVg_BMOsR26ORyANIYBWv1fJZibjmbWIDPVe9Q2HPotCAAGd872q8EHp7s_0uH1YxhWRTpqbI85Q9wS1Dww-v0reqOCl9nC2jQpIZf052gxu-AFhPJ541FWgDN_A0k0hJFm6LY3oNTJW4pnw0bdkb7q4K9HfA2WVCpXPnJ2hme8LHloFxO-YxALP7W3G77pk
https://www.facebook.com/SzkolyBeatyMalachowskiej/?__tn__=K-R&eid=ARD9Wc3FXlduozkKOOJ5YfEBRJ8voHTgmJR3NlDVEiBfsnF3-7Do7DLRUgGWkc97fCvoRMxbwpZttHWt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEZQDGXNUhPlVBiHblVAT0fK5qDzTN2IVeh0-_bFATrRbdJu60MrMEOV7S3JW1rTRWCd1InUIN5iUV1IcR5r46l8W1P2pe1HmlCduVI6f1qgJUBap5x_jTouoCM47omRVdbuGIGxG8lShhuFXugtb8pTV6EtYFJBlszGQB7zfDbD2b3fD0FL0nD7UCRGOEm13p7uA0lA4qPcecHr-fK7rjpJGi7iDBUjWL6hU32XvUY0aEgMA-G3A8X1YEUi5ZxtkhMM6LVg_BMOsR26ORyANIYBWv1fJZibjmbWIDPVe9Q2HPotCAAGd872q8EHp7s_0uH1YxhWRTpqbI85Q9wS1Dww-v0reqOCl9nC2jQpIZf052gxu-AFhPJ541FWgDN_A0k0hJFm6LY3oNTJW4pnw0bdkb7q4K9HfA2WVCpXPnJ2hme8LHloFxO-YxALP7W3G77pk
https://www.facebook.com/Magdalena-Różczka-207226355971121/?__tn__=K-R&eid=ARBnPpSavM6R7dat0_R2Hvzf4F4K7mxu4ITXbPu2gi3U48zkNb-JlNVAAQm0-KTTZp589-4dzplUcb0Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZc_FyYqDm212ogRdTzf92rERr70TVNEwmAvjBAOQLjHWsfjyjMyZh4_9Tomrq0Xzr3-4YQ5xfwbASmQY_uLQmJg-inFP5H2stg3jw92J1iwHj_t2tvSPv4dR70-iwRNQAX_M-2j23klEMnvGI7dnsxHnPCyS8NDI1cX4xIkwn65TAmsdUFMdDR1iXesGOaJnt8HcoY7Yw-VBbFzFYw59E4E7YazFMM8ucpQz3V6nm0_o3XJ3CbxeEq21Inpy4etxG5sClUIqKmpnEVWu3dGOtmgnvtf7ENC-IfzGepfSj7c8LYqleAnfkHzSiVULAPz740xLTuxX5f8PFkPx4cGjPUT1drLU3Mf8XJFw1MMrzb8N1FSWRTJN1hxHYOk-0oYi8wkTXvQZuIiMoksOMXxspRiptkeJIm1e2tRljq7cnMgLDiPHOS_nnMJK_-JCzieEBmjE
https://www.facebook.com/estera.lussato?__tn__=K-R&eid=ARBHw0_8H8_sAO_6bHkGGkm4Ojv875LYvyGqFf-rrYvE6W_AJOOylrNx9RVzLL421wK80L4MmKiRfFtW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEnYIZsoq0tZzEBFdu-yVtp3AeWhSmJiNEI8rbwosAiLnEgsJptw6fauZCZ9DP7sbF8NuHUWmx7i-QbA9-qRUnaKs1TYZPnXlosE_fAcWxM76ULyTeDVqmEdL_c0FqMmLOwgnhvHJtY--SUx2pTixrUx3UppnIWzaDODU9L9EZSp0e5vfGjR6yiR5GmrJCYOtuocFXp9irmrdcMBseWC79f2hYiTDUnRPow_E5WT1rEalkWMCHdCBQcda53dtlQnp6X9srJagL9c42XRhu-b2uSzdRR6oIlAyT1LdOr39Mh9xh8X5_m4OHhJT-XgfvB9IrhYUl_rvzdieJh0sjaO5EVwt-fVr14surgHXxWV6Jcze13ceTv-2LyKwtUAgTy5UvJnGbcwsMJ6bIOYd0b59hUaMw6KMNpAHqiWJf-XihQ_cTgLjaFCo6G0K5SbyjiQpHxFU
https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/?__tn__=K-R&eid=ARCx6y6f1RsETBsGBjjniw3LJS4dKtafSp6_lvULRDryZnEjOGBbK2CIayXjeFg9ArtWvQqgRrUz_CuO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEnYIZsoq0tZzEBFdu-yVtp3AeWhSmJiNEI8rbwosAiLnEgsJptw6fauZCZ9DP7sbF8NuHUWmx7i-QbA9-qRUnaKs1TYZPnXlosE_fAcWxM76ULyTeDVqmEdL_c0FqMmLOwgnhvHJtY--SUx2pTixrUx3UppnIWzaDODU9L9EZSp0e5vfGjR6yiR5GmrJCYOtuocFXp9irmrdcMBseWC79f2hYiTDUnRPow_E5WT1rEalkWMCHdCBQcda53dtlQnp6X9srJagL9c42XRhu-b2uSzdRR6oIlAyT1LdOr39Mh9xh8X5_m4OHhJT-XgfvB9IrhYUl_rvzdieJh0sjaO5EVwt-fVr14surgHXxWV6Jcze13ceTv-2LyKwtUAgTy5UvJnGbcwsMJ6bIOYd0b59hUaMw6KMNpAHqiWJf-XihQ_cTgLjaFCo6G0K5SbyjiQpHxFU
https://www.facebook.com/przedszkolelubycza/?__tn__=K-R&eid=ARDzRKiFJJvp9TVqsvo9GEhNWZ69utBq3Cl-X20CfupVsG4iNVGlMIY1UZtAUNJfpazh1Dxie-HEgtgW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-g2Y2yDeILJUP7d47OpoPw0VNeq0eV-lKqbq9KKwTvaGRqv7ci6fKz3QkUjPvjWg98kvekt9SHmNlkPNQvLtbKoNIo0I-0bHA7gxzB5J-11cYLN5cT5ttbMpFq-Gdm6y6BS_pF3W-LL86ZoKc1-kbSlRhsuCjcL6lQ-SU7gwyUxMENgUB75gRyY8Tn_xZHv28Y4eAdp7CulFPi_EFFxf0pysZb61Imbkq02mqbN-g1Ke1xtHbSxJpdiEyw3kTg9Uo6eOR0PzF9llGy6yJMgYDvmGINKLDe168MzkuSlkV_plnGvVEfCqc2-IUSEVbwS9MWFOPM6no3kiprEepcvFQCTr20CNHQueEN1NuvbO1Mhxh7CP_N5JaHVjOpnSG0YrhnMnP5lOkLOuJTxs9NgEWUyzRReuZDsvplu4fBr6VzQ4UxqnsN7IvwypyNDPictTI8KY
https://www.facebook.com/fotodzieciaki.eu/?__tn__=K-R&eid=ARCElccAfL8u0Pn03vMQl20W-t5SfXUqRXcE6Bt-nwxuDsNJrrEqzCOltF_AoX-8BJcRLMwYP4xVUS9o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAggrGh7jzDmDSfkq3RmfxoXP-yfXeM9oRo04TqVQRu9tL8Qrn53x5z4Lcou30aW1vAYgN3t7mYQ5V2O1e90Z4XP8JlSY5Qs_DVAb0TaDiJ4jk7ueK0w-D_HfzSkg4_AECF3sB4HoOGvGZiDh2exqVxSykf5Ae7KeSwRA_6ODnbEGFZajQZDVduVTduZPiFV-eAPfyAPtHwTRjCR_xTYIp-kXG4IM5rGbxG0Hf138m5GITXO7IJvtD690ys4NIPIZ8al-yZ-66cONKA93GFZMoka0OFUsrCRlXnAC5BQsKCS1nRJ9BTl0dDyZQmRaa9hzBrKCxKf3kCY9tPeDia6V6R03kjzhhbw_fKvzm2bjjERkLmuhKoAS6-_tmDeKqTQsPk1zS3X0tPI6Qcejg00ATJud9a3Pg4Ay5eWdrBifPsdsepeWuM9imGPfb0MIxlnZGXBSo


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? 

https://www.facebook.com/Balonove-1875636216018350/?__tn__=K-R&eid=ARD7S3KJ6WIejaWnrOfHK_JEB0v_EjqNeBjZvXVTCBnMPPT0KNLRQzXs-wxG3Y7hq3awvtB50GCLQSxV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBemRK73vunexXB5W899ykkOKbzxCee_nMg9AinkU8BieLOnDbyb7L0-IL6yMkjavinHYVYM82s3Pj643QmjjonLiOxqpfivpFhO1gV4SRxMEUzo5K3wWeIVzr0OUCQJ867qiFT5CDZh822oWr5nQhcShov0dMi-GEEi1FukSf3JGjodFPHsIbpXIkXuk7RmEyhJLdW8B6WSOmDEKx_E6_xBYakYba10OueDCgE_yl5z-45iCMw9aLp7CiE_X-o2IuV_KpPJVHm8P6XFM6MmsmZDpgpN_wozQ__FKr8II9Zb-yb9YCFZXxTUyqzhPzAhquN82Yirlm8F3oozNcCNr7s2N4RjMj7mKvznak1LVB2WwF4tKMykAolP4TWbHigBDmcLC94QNg7y0HfS0oxy4Q-xbKBVEuBXpUyutDBp3agKIFc6bPIauDXHI5oGcDa6_yXvEA
https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/?__tn__=K-R&eid=ARBR9IPt4iN_Ghg_vX8DUPz7JZgEFjXmyks0qL4xlg5_wcz9TTfTP-xv9UAlFSJ8MEdjyLAf3C4jNbRj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBLrytDN4xup3Kjm3BcG4CClh8DacaG9J7H7Ef663pIlwy8iPYMsz4Ip95rbD1HEMo6WSv8eB2X3YUlPf0zEbnAZbA0it8FFK0y0MWqUWVW4hPM5_tB_Eaf4lgGOGw2hsulcxshjsY-MN1yy8GvO6pJGK-jZHYXMe3DIVoeo8b5-ESIAtlI8iiRA8k7c6SKEUkqgLLrS6jn1ygV2F9vE_AGxR8lCy7q6DcWqYPZ4W99lkEOgsWNIi4Jmb_Tc80hpYwHfMsWckDw-uIU_YgkLReceeCKX7bZJgoilyrwWnuUz0-Du4i07MNI9i4z93Wv-jlOASfg9NoiQ6A631u5Zi948fZOoRPxBD3cZ92_S4rUG5c92D7yKwNgeyWDC8hCwP-KUzYp1Nvc3fRqs6LG8VwTQUV0HDWRu8nn_Dp3cZhkx9a1fE67N85RrdHakGnJYqWpyrs
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARDsJsIN6imDTXy-Ssa7F3VUXvLoEydXvMzW2Q_qi49xFqjfe9dLCIvzfMQZAYfpvVGjNsz8qUqgabWJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOkeIY8NSCZaFs6Ffkov3ngG3ti_HV1WeM4bScWxtxnR7LLjWQSTscg1E9HzQqZI-Ke-ryv4oHEjavk5jekPKXwwGeSRJNMKbQIiHSUFDEFzVqX_qswOxayvqfdEfCBCmGONOA6Z7pR81cxzdr2-_YWK_YHN011LVHejfnm9UlSXjJ_8My2NHT5MWeKLm0OHy1bk100n5ulXbzal3HpVrn_F1b8WKeoTlHCtoMbA4loj-JgQd-UbJBO7zDCCfGaAiLQ1Hp0ks45ITiRo2SUL2pfL86_DpvXzE5SVyTdwGUt_NmKZJ6d_6LVdg-L2XNExuorkwbJAuE4m_Fi2jf
https://www.facebook.com/rafalmroczekofficial/?__tn__=K-R&eid=ARCbz1XL44cvVyMl9dHk4bXkwyvSSuSkYh7VPpX-1SybvvWNnT_uNhqZDV2DU71nltqeVoXvRBy0Emly&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/robertburneika/?__tn__=K-R&eid=ARCnqr9GEjXtT6oJLdKh07bkIhyLPPkOx8Cpwk3hLDO4-UIUHmSHyYljYumUyUfYIdQ7yG8ua0cc2Sdu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/majahyzy/?__tn__=K-R&eid=ARC3cMaGHNwCDEO0oh4rhkBIF3S-LpJa7mOaYGhYvyv34Phax6OS31zCCkRz_REQKTqFxXK5ZCFIYL6h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/szyc.michal/?__tn__=K-R&eid=ARA8nJZd7WNQDXmTbANaGcgNIRu6EDNIFXZ4W_YYLooP2oD0ZLuEuTJgfrqhRWxvfop4m_ZTrt83F35I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/Maciek-Florek-160385244031814/?__tn__=K-R&eid=ARArzolop1jzOOFwf-E5sdQxuxqvUZgQdxCiYQyjWm3ZpARieXGBth2QypiNJAjJqZmfR1eKuZkowSUm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/?__tn__=K-R&eid=ARAc9rZq7XHri6c4fMNUB8Cnu-gR9wd75nwEZjqqCU4G5X_FvTGzof4T4j2cDkMqAgQNeeBIVvSwcXnJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/?__tn__=K-R&eid=ARAc9rZq7XHri6c4fMNUB8Cnu-gR9wd75nwEZjqqCU4G5X_FvTGzof4T4j2cDkMqAgQNeeBIVvSwcXnJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/sashastruninofficial/?__tn__=K-R&eid=ARBJPB6osmaqwwbBLoy3nJj5JyF1oKg3N8bripXcz1uE3uLBAskCFe61R0MEwTkq_TfcCyHoGjkQYz-1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/KowalskiOfficiall/?__tn__=K-R&eid=ARDLxbc5dfcRqTpcyPP3WgmtKbs6RN9H9uAMCcQPyKl2UYLX8psH6C7KPqCwAnLZXSmAmUJ2-OcXigoJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/donmalikmontana/?__tn__=K-R&eid=ARAcI462o8h3xH95BiHVmZFdXZk0oca-HMS0LnaDHsfS2TTQdAnc-6ITT6Ceatxl1ENhrh424tON_8vl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/LanberryMusic/?__tn__=K-R&eid=ARA2dmIwm04wio_asOAzXE0pVibfgxmOkqwHM3QUv9qJtco4J_Mm-Bub_FqH6KPGvXnJsTnX0B4DhsO8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/pages/Piotr-Swierczewski/102169229825056?__tn__=K-R&eid=ARAdCLr-wWIEsJqqyV8LN0BghPuGNZyfiNjCUUQOwXEPI1ehdQJg8_36m8uTSHPVhDauBRbHDSALRJfi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
https://www.facebook.com/pages/Piotr-Swierczewski/102169229825056?__tn__=K-R&eid=ARAdCLr-wWIEsJqqyV8LN0BghPuGNZyfiNjCUUQOwXEPI1ehdQJg8_36m8uTSHPVhDauBRbHDSALRJfi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpFB5qY_U66X053Hrb3bIZ_3XjLR2pySc2oUeVmdNbzyBz0wwOlMJwCSAk_z0_QH4G-yve4xU8YV6052SRi9LTQp8wzb1i9z3hQmtm110QmteOXeeTlgz0m98knEP3NGIpdylBGGlJY4fpQE-D2tJon3fXwRo0SlbC177_8cLFJX_wxq62tkLBERo1ES1_srnc9Ny9-Y3Q4U2zbf3YF-bt7DcLgkyjep14YmTfuKwQwcyAO9hO96crORGG2fGO1D0ZQwyMReD3Ssk3VLhBO11s9eMW5-Ztf1Dy_edkfi6F0v04WKJuU7v738p022iJOYSKjVKbKx1Yydjx31rtvng3C4290LgD1MCp5S9p8mHPDtTN25TLlltWyx4wqlwakQ0GXqV9ZQw91h4ynUT27TdF4Cc94eNq9h4UBqZrbMXtV-gz9qz9ZU1D1uLKKRkpfnsS3c
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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  
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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 
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https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/?__tn__=K-R&eid=ARCSjyUy1n_HVPQoo7gH_xsDOS_8viC2bV45pbIcdrKcQFkRGidOzGDJIGV47BrDUnDHlmiGsWT2f-oO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBeWq-hfESx3HwmLYSV9eGmJqMpimDzp_BDGP9ow5uLe0KN1zPgReGbjKruvyw8XEhPgfRemzvV8a_kCrZNXRoeDaHwFiEjBHIWj8EXLKnP6vnI1UJgD2skE9otk3LOvby0IQxC5CsDe1CgmLHOUH_yKLMXtmewNCJpplie8BlLnUcvp6IwgXUr74_E9M9P91fMtx4kbM3NCdS5IuLUFB9k4SuiT2vEK45nji11-MNEHgl8O2JxeS2VGp2Qf9AlQ9C2bPjBQexBD1ouaBF1N075F5hB40HCt57BOaftH7YqqU6Wo3M9tlZY7Wf5uRiK8uGeNcEXIYHOpE73oaGaWJHVE7LblMhVwqDKuahg3VExpzWuRGWdAzkzJNgI9bpjuV80JkCXS8iJcm5LrbVvx_S514T7fwufHFtcwv3Hl-1XLAgoijBR_y5URhWEyTldaij3TkY
https://www.facebook.com/officialdoda/?__tn__=K-R&eid=ARCDEyFsOZdDZMkjpsr3MPw4oRsRCKWMuarGERoQHmvh8nGSMtReo2EmW9p66Kmpl7p7Y8fun8lGOlmq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGidEgVUxO_RhKGDdUqq4Mmyku5bybAC27fLq7KF0fOOGglq7-oM7_Qr0a4Bgbi8vesDBZUeYbwMFyxGkz9FY7MqZSJWAjaTvLOrXfTPxeibWdXE9mOrg20_EDl_6m8UmxrfpW0mum03-Pnzxs2RJHKfYvSsuYwrhkt5CebtSaWq5ChaP0jBIpNwpH4zAIHqT9f7W5rAoiL_kEJ7KuowH57U_4jNTYyxCIgXPsGZzbLEQ9OhtWURqGARutGel6Y_r-Uw8lIeMKMjzQLzi4Fup-oG5lz4Yhl37xGKoINd-f9M3yfFt3SFO_glV1ZNayrfy7S-4MZxGKFBYAsGpSDBJ45clZabCa2q2mMiXWT-t2RGwoXpUup_51mBtQ6-whAebiV9b6ROYykMAJaiZSymBuV--ktY8zFqasKQ
https://www.facebook.com/tlubert?__tn__=K-R&eid=ARDzHD0eefXX-79PN2VNEEkIcjWPSqL9SnS93gib4U6cjMxal8l6ohSTVmon108qxLNSbRh6YqbyPIWw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGidEgVUxO_RhKGDdUqq4Mmyku5bybAC27fLq7KF0fOOGglq7-oM7_Qr0a4Bgbi8vesDBZUeYbwMFyxGkz9FY7MqZSJWAjaTvLOrXfTPxeibWdXE9mOrg20_EDl_6m8UmxrfpW0mum03-Pnzxs2RJHKfYvSsuYwrhkt5CebtSaWq5ChaP0jBIpNwpH4zAIHqT9f7W5rAoiL_kEJ7KuowH57U_4jNTYyxCIgXPsGZzbLEQ9OhtWURqGARutGel6Y_r-Uw8lIeMKMjzQLzi4Fup-oG5lz4Yhl37xGKoINd-f9M3yfFt3SFO_glV1ZNayrfy7S-4MZxGKFBYAsGpSDBJ45clZabCa2q2mMiXWT-t2RGwoXpUup_51mBtQ6-whAebiV9b6ROYykMAJaiZSymBuV--ktY8zFqasKQ
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARC_QDD78P25WfDkTTxpazoLnuJUfVrgsIEf_zh8HjS69I8tyygY4PZLgQXEF5tCBFGWkFm_khWK1ziU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGidEgVUxO_RhKGDdUqq4Mmyku5bybAC27fLq7KF0fOOGglq7-oM7_Qr0a4Bgbi8vesDBZUeYbwMFyxGkz9FY7MqZSJWAjaTvLOrXfTPxeibWdXE9mOrg20_EDl_6m8UmxrfpW0mum03-Pnzxs2RJHKfYvSsuYwrhkt5CebtSaWq5ChaP0jBIpNwpH4zAIHqT9f7W5rAoiL_kEJ7KuowH57U_4jNTYyxCIgXPsGZzbLEQ9OhtWURqGARutGel6Y_r-Uw8lIeMKMjzQLzi4Fup-oG5lz4Yhl37xGKoINd-f9M3yfFt3SFO_glV1ZNayrfy7S-4MZxGKFBYAsGpSDBJ45clZabCa2q2mMiXWT-t2RGwoXpUup_51mBtQ6-whAebiV9b6ROYykMAJaiZSymBuV--ktY8zFqasKQ


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 

https://www.facebook.com/blogDW/?__tn__=K-R&eid=ARDR3h5kr2OQE6ZNWVuigAQzB6rRFVWX9jSfHIdoZkuUhd6ZdDRN8N4P1_NyIs1fG2FtZoAu31RLlV7E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/tomasz.schimscheiner/?__tn__=K-R&eid=ARCJp00VZpKJrlOKkWES9QWvw3tPQ6phKYJA1zZK-cdxPL4hddE52uJo9Ye1foXBbVRaU9i01ed_NArq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/tomasz.schimscheiner/?__tn__=K-R&eid=ARCJp00VZpKJrlOKkWES9QWvw3tPQ6phKYJA1zZK-cdxPL4hddE52uJo9Ye1foXBbVRaU9i01ed_NArq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/kasia.tlalka/?__tn__=K-R&eid=ARBFowmLLnVXLQ8CVVAvWbyYAXp6YsRsypVu_xb-VbQ4tlR0vXISbMNW1a_vMxMGge9Nfsk-m8F1F74Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/martabizonofficial/?__tn__=K-R&eid=ARCzt2E1ix3cbY3A7UygWHQGc9WWVrKnKT5aW9AENTAPC9xe76Flpob5CtVsrUt1ELpMqgK3_bV7sHUc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/renataprzemyk/?__tn__=K-R&eid=ARDamZdaw4wDmIvPbLkYENsq-fc4wxu_cQtFK1Ps4Hgxp20zjp98dobvfKKsIRqqPQ6G0eZLPv6B4eYd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/galeria.krakowska/?__tn__=K-R&eid=ARADPAph5cjg21lI5CZtGj4GVzH5T3oxNZ10Pa_4Nnise0_QO2Eyp_eA7iVj4U5vd8MmSR0LtGhznQI2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwF0VUXfn4PVayRxhGf33pMACBSmB-DpX1DzQxrh7WrSBd5nYF2HP8GPZMoXH832UuIt_MxzJpI-EKSXQGYKM7IRGJGp4IvHjwN8DrpWh85SrT7BDmm9ROIVPGEmIGNy459szJBqPirdkXulTbC1Y5Yg1U2Orsnd2i_Xoda8H7mt5kHuw3hJOZQHxh6NMM2swmArgFgQb3VUI0WSI3UQDzswjHlAAaCl1LJiLWllL6-P6s6ufOVZlHxTph94NbUr24LqqxEmXGNEsF-ecZKR6jwFHTGvkr7DvEoQBsxFBKK2CpHCXaasEtoYEpI2gVe_ZdQXoYRxg6agWFIXmcMcftGlOkDJgPRZeEQfGierEOnehUyqDAxpda7CBR-spv0Y4jP_wDZhHd7D00a3pZyUIvrFV18M-rpd_Lu6IEonx8ujK32yGLBAr8qReq9AG0VWjwNJs
https://www.facebook.com/warsawchapter/?__tn__=K-R&eid=ARA0flh6CpjifipqnPFhn3RjWFLTatgONGrP-2vCWt3K04q0sjR49dRpZQYmAKDymPZj2L449Lf5KQrn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUGUKm3rAFnBMoKbI6o8zePhsDroV-mG3UfKrZ8arsbdzW7oNLmcozG-oWsmPYef-cEwPuNeMHTxNPl4vWQJxly5tD2nWa79BRdab5waaGeHA_fvam4Up4MtaEMtk822AlermystDovNhsLQpUZUYPY0O_0FbVwTNaVhsJYOfT_NNUrcmlxCFBPFiKlTE0lhvfbV2VJ79KA-x2MNGOJLIQuSeQzlEXpAoHJLwfQ9C5rfvbgS5coeQRsDE1demxGCvnXkDarBh1AuOGSnqthvXekav27KBaVwY3l6hD5AMmVuCAkDmxCrw22Mi9Xw9cBr82-8zJbdvpD1hRZqt2nQYZLEQNH-Oca3iam04FHvgP3O-r3vXHDJV3Sy8vQIo3r1zbpqcYi3yT6L090EtqeNDv8IjFXMFZYvGBOaWSKSvRPhghvD88L6ujhjflT6sXw1WjyTs
https://www.facebook.com/rckikwarszawa/?__tn__=K-R&eid=ARDjtNEDZ1RH4m6--e8D3kjpOLZgX-Hvse_CVCrTyhZuEDgryz7B2nCJf1GuvZStIEq2HVwlDI457zrn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUGUKm3rAFnBMoKbI6o8zePhsDroV-mG3UfKrZ8arsbdzW7oNLmcozG-oWsmPYef-cEwPuNeMHTxNPl4vWQJxly5tD2nWa79BRdab5waaGeHA_fvam4Up4MtaEMtk822AlermystDovNhsLQpUZUYPY0O_0FbVwTNaVhsJYOfT_NNUrcmlxCFBPFiKlTE0lhvfbV2VJ79KA-x2MNGOJLIQuSeQzlEXpAoHJLwfQ9C5rfvbgS5coeQRsDE1demxGCvnXkDarBh1AuOGSnqthvXekav27KBaVwY3l6hD5AMmVuCAkDmxCrw22Mi9Xw9cBr82-8zJbdvpD1hRZqt2nQYZLEQNH-Oca3iam04FHvgP3O-r3vXHDJV3Sy8vQIo3r1zbpqcYi3yT6L090EtqeNDv8IjFXMFZYvGBOaWSKSvRPhghvD88L6ujhjflT6sXw1WjyTs
https://www.facebook.com/rckikwarszawa/?__tn__=K-R&eid=ARDjtNEDZ1RH4m6--e8D3kjpOLZgX-Hvse_CVCrTyhZuEDgryz7B2nCJf1GuvZStIEq2HVwlDI457zrn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUGUKm3rAFnBMoKbI6o8zePhsDroV-mG3UfKrZ8arsbdzW7oNLmcozG-oWsmPYef-cEwPuNeMHTxNPl4vWQJxly5tD2nWa79BRdab5waaGeHA_fvam4Up4MtaEMtk822AlermystDovNhsLQpUZUYPY0O_0FbVwTNaVhsJYOfT_NNUrcmlxCFBPFiKlTE0lhvfbV2VJ79KA-x2MNGOJLIQuSeQzlEXpAoHJLwfQ9C5rfvbgS5coeQRsDE1demxGCvnXkDarBh1AuOGSnqthvXekav27KBaVwY3l6hD5AMmVuCAkDmxCrw22Mi9Xw9cBr82-8zJbdvpD1hRZqt2nQYZLEQNH-Oca3iam04FHvgP3O-r3vXHDJV3Sy8vQIo3r1zbpqcYi3yT6L090EtqeNDv8IjFXMFZYvGBOaWSKSvRPhghvD88L6ujhjflT6sXw1WjyTs
https://www.facebook.com/michalmilowiczoficialnie/?__tn__=K-R&eid=ARCuJ8hdJu71jLFaD-xPRHCjvcvNcX1ika3opMX4ZnvaCzUPBAoH-V1AlgAJ4fuyMXdkf1jQuTX60ezh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUGUKm3rAFnBMoKbI6o8zePhsDroV-mG3UfKrZ8arsbdzW7oNLmcozG-oWsmPYef-cEwPuNeMHTxNPl4vWQJxly5tD2nWa79BRdab5waaGeHA_fvam4Up4MtaEMtk822AlermystDovNhsLQpUZUYPY0O_0FbVwTNaVhsJYOfT_NNUrcmlxCFBPFiKlTE0lhvfbV2VJ79KA-x2MNGOJLIQuSeQzlEXpAoHJLwfQ9C5rfvbgS5coeQRsDE1demxGCvnXkDarBh1AuOGSnqthvXekav27KBaVwY3l6hD5AMmVuCAkDmxCrw22Mi9Xw9cBr82-8zJbdvpD1hRZqt2nQYZLEQNH-Oca3iam04FHvgP3O-r3vXHDJV3Sy8vQIo3r1zbpqcYi3yT6L090EtqeNDv8IjFXMFZYvGBOaWSKSvRPhghvD88L6ujhjflT6sXw1WjyTs
https://www.facebook.com/michalmilowiczoficialnie/?__tn__=K-R&eid=ARCuJ8hdJu71jLFaD-xPRHCjvcvNcX1ika3opMX4ZnvaCzUPBAoH-V1AlgAJ4fuyMXdkf1jQuTX60ezh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBUGUKm3rAFnBMoKbI6o8zePhsDroV-mG3UfKrZ8arsbdzW7oNLmcozG-oWsmPYef-cEwPuNeMHTxNPl4vWQJxly5tD2nWa79BRdab5waaGeHA_fvam4Up4MtaEMtk822AlermystDovNhsLQpUZUYPY0O_0FbVwTNaVhsJYOfT_NNUrcmlxCFBPFiKlTE0lhvfbV2VJ79KA-x2MNGOJLIQuSeQzlEXpAoHJLwfQ9C5rfvbgS5coeQRsDE1demxGCvnXkDarBh1AuOGSnqthvXekav27KBaVwY3l6hD5AMmVuCAkDmxCrw22Mi9Xw9cBr82-8zJbdvpD1hRZqt2nQYZLEQNH-Oca3iam04FHvgP3O-r3vXHDJV3Sy8vQIo3r1zbpqcYi3yT6L090EtqeNDv8IjFXMFZYvGBOaWSKSvRPhghvD88L6ujhjflT6sXw1WjyTs
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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 
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https://www.facebook.com/bespokeagency/?__tn__=K-R&eid=ARBSrgM7ZWdbnJAhIAyaTWPW4_AAO1J0eaR2N6jSUJaczeFZAhKJpWwjbxmejHdmOIG5lz3Wkie1RFT7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/msoundmultimedia/?__tn__=K-R&eid=ARC48smFo8m1xc4yP0C3oLlfxksWNkNDZaL5qwIgvb9lDmgav2j0kaQb1FEHQ0Dqf7XwszKbh2D8CNsT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/LEGRO.Mysiadlo/?__tn__=K-R&eid=ARCjT1CQaJ5DI8857dLLXE4cCu__iSQ_XvB0FLuMo7gxdu3Zyx0Hbz-YVdZ6JXdQglGMPHT97_BSxPNL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/KavaStudio/?__tn__=K-R&eid=ARBZTtluq7yuxryKjZKWZQxAQ1YYhjzXO7pM2tKgdT0NrAfsvNS3_0ZjxygNmWYpzeLs4z7InJsaMZ5_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/CluePR/?__tn__=K-R&eid=ARDDFcD9Peq7WMUVcac8q7xYtYgerXFur-DuL-CQYPWsiQSuNYVWkxTShdEH6r_TcNvOCeMSrhcYgKDu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/Beata-Tadla-355179074831194/?__tn__=K-R&eid=ARAxidSXvhfpe0OsFjaeNifj-zrUKNhn9v_wVkcaX4TsxvhIbR0gIhUIsw8R3aj0D67noCOklnP-rx7z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/strona.Conrado.Moreno/?__tn__=K-R&eid=ARA6RAg-5R8gXPDzh-xH2VnxS1jEVS6KSknSRz2f1QjQgeD2kPGO4zmaqF5MZen0mhDH19E7tzABqwOg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/Korpolinski/?__tn__=K-R&eid=ARDYjLXD0Kly1xoxtWCQOo3R7U-hQGhbn_i0GlNZZU0GxvXsRoh1WV3jlH1wLXGdV6PpZtUwysPSQbZS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/Korpolinski/?__tn__=K-R&eid=ARDYjLXD0Kly1xoxtWCQOo3R7U-hQGhbn_i0GlNZZU0GxvXsRoh1WV3jlH1wLXGdV6PpZtUwysPSQbZS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs
https://www.facebook.com/electricgirlsband/?__tn__=K-R&eid=ARDNzRSx5wF7JmJiECNQKL2000GVQesCWjjIuoHfDYnRMq7sec6bwKXXqO95kZx0O1b45VfrSUgq61bZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw2HjsZyB90pYpVrv8yxuRVw3nqEwi4DNM0J4XnuoG8WSLbXQmvLl9Plok5Z8Y-cMIHC-qSJ_gg9HEhN7bDamSUCh_X-A1BPZNagTBBQHsOn-sPVDVHMBeE6EgCgM9dO-Ci5sPw6-sg3h29rAy84qgBnE4AjoKeUhIicYlaGaVSk3lynCNEAek71sTRB8QbN3j7SgWQbUMobwDmbok2qUwEo6bpJLI70GscZN056trEfUkDC7qEdKcPKL2ywefm0Or1VgBIqSg-hy6w55DtC1W0gvA1Th6xnkJwdxo22acyW3jSUnEW4xIruBNmltRvuVH6x3x_kNomDtgjCykJwuD_Fpox1TyobHlPZf3n1qHB_5ifgRvOfOjYARocG7GD_ZRWfw1K0Uws45uCqtccmBaZ0xjw6TWqH1XuBK7pXHkTTwHLrbuAm5O69Eua4GEIMjGwqs


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 !  

 

 

 

https://www.facebook.com/endopl/?__tn__=K-R&eid=ARA6JrWhCa-xgEPgy3YgLsEIjaRyOlfDMh4BS4gtxWKR7zBWArIlD1yXKdf9DJ_Id1hZ5fk0Qp9ZZTsk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
https://www.facebook.com/events/2052390228125520/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCxHUoq8UiZxADxoRwv07MJ-B40baWPNiR2NjVQzixr3jlJ0P1oo9IfFu9aiJGIcqZ9ieX2jP-PGz1w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
https://www.facebook.com/martamanowskaofficial/?__tn__=K-R&eid=ARD2r-BZKJEpDq_ByOsAYniRRVKECwZIck3sQf4NOsOPpJ9WzN0T3l7E8TP3vLn66_kOGnA4hwASo4v-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
https://www.facebook.com/gabidrzewiecka10/?__tn__=K-R&eid=ARAWKLV0uZiEF-HrjgbtUZtbu0ii49lX0n-CMnTu2XAI9pQy6lmUkURL48gRgB4QQouqXf5x5zrsRE9E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
https://www.facebook.com/KarolinaPilarczykProfessionalDriftDriver/?__tn__=K-R&eid=ARDrrD8ULr7oI3ebJMqcgK9OSff8KSYkTFiwqq74Eqdg9MGAApAGiwgshPymECvUJezTo6nd7ScNPDyJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
https://www.facebook.com/sashastruninofficial/?__tn__=K-R&eid=ARCndosn1gmM_uezrv20K6rcKgoJ-F4WkbIeUqXfRoyklA9n4R8-dGxd76mwwfgq6dyxxCtY-Q1yQ9v7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnk5LIdrlFjI55dDtrVf0pm5vYSSZxcnhPxnJgQdU3NICOkY_7aGySgwiJdlyGVST-XKn1RMXab8Kom2UGZRd7NmKsC0kmqmGJLuJKq0uUEuwudGAXPYVN1Q3w-rHJwfdo1h5ukImgfSH-vbtP1npfEvDFOaIjHUTzeC19sOqFyfWWOM9Qlz0x3D0R0SsjjX1_YrNspA3MEgpMoUnWxvOtemEFu0LQ_MI9wq8XZbDGyC8GkhUpoz7GsvVJGRAzglORX2xce-Wnc6dsCM5kYLM1xyob7ec92XBWmmvtSCMlK4snNjERxe0ASjWyFEP81tsWxN5mSDN9bjRBVLw_ulriMUG_tF1OcCFjiaN0ex2w8DCQjqkz-fTyUGuWEFE44EmRIRI75789pBv5VnzV1idRkGtdNjdHrWp3wg
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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!  

https://www.facebook.com/takablanka?__tn__=K-R&eid=ARDqpMbdKUpfoNFI9uro8KYV-rQqLSrem865z-gjSXj7QD9T1UGLgT7x0UIAUndbGmKUlUrj0IJNlbBu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjsX4Od-kwpV1KgndE3Q7lvRu_jT20_DoP9tjemiEdELuorLhMUTYmW6XLHn8WJmQFdp6gubRCqdsHGk9PvxgmMIVc3MwLgJ81--FrvJdcl7i2bAMIKWgRRyU18mVch7b0bT8ETZ1xmKAbNtX7W6IYInLysUeAXFzR8CSFWrBgvIauGrVtOarFRsjraUyKSvvFFRu0vnLSN4eFhSqWtkXLXWmT1-Iwa0TfdKnOkn7MVVdhTkPB146ghuX84m7XS7P5-XmShurTIkHX7zGtF8YIuzgNt94eQDhfbPSf2EhxHveCOeqCX1GlfQUYEKzGFSVypX5rEnOu9GikGUJl2ey8138Y0xDzRBqUF7gD4iAKcoj8ZJ9iP2QVFKFlct8HkbxAt2xO1yZOR_HdCNC675R54CNOD0g-Id0URP9BR4tpDUL0Vc-pBp_HP2yLVEmyuJpBQBc
https://www.facebook.com/filip.lichota?__tn__=K-R&eid=ARCq6iQ9XqvC3uOAC8FGsSH1MByVMzERKHjQf8Ct011bj5XSYEV-2VrFJ5vNrPAzYUmQDERANT0sQt9N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjsX4Od-kwpV1KgndE3Q7lvRu_jT20_DoP9tjemiEdELuorLhMUTYmW6XLHn8WJmQFdp6gubRCqdsHGk9PvxgmMIVc3MwLgJ81--FrvJdcl7i2bAMIKWgRRyU18mVch7b0bT8ETZ1xmKAbNtX7W6IYInLysUeAXFzR8CSFWrBgvIauGrVtOarFRsjraUyKSvvFFRu0vnLSN4eFhSqWtkXLXWmT1-Iwa0TfdKnOkn7MVVdhTkPB146ghuX84m7XS7P5-XmShurTIkHX7zGtF8YIuzgNt94eQDhfbPSf2EhxHveCOeqCX1GlfQUYEKzGFSVypX5rEnOu9GikGUJl2ey8138Y0xDzRBqUF7gD4iAKcoj8ZJ9iP2QVFKFlct8HkbxAt2xO1yZOR_HdCNC675R54CNOD0g-Id0URP9BR4tpDUL0Vc-pBp_HP2yLVEmyuJpBQBc
https://www.facebook.com/maccabraa/?__tn__=K-R&eid=ARCKj_I2Ohm70RgpLoFMcs8jg1HR9devvcsIk8YiaGHz_EtbMAKZ81ooxXsaUIEZyXcEyTJXTXdf0Myw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIOM1AwDbXW52E8p5sh8GA6UwaDV6TNrDeKrz4gykec_9Rpxv8-0rkhl8UUUJFku-Smmq4OtBDhrfJnc1k_DjC-JzSG1rIOTcBjd9eNNeRBnkYUz7-m2_2KRWS8f6ZBdyPI8NqC_ij6kWSfD8rnCPjhz8LmC_yQuKqTJCxaE_EejKI-dkISoevuyEY5MauczUVu8rPZWIVdi6bkDQieRwZdp9seIvUXY9sZ_U-jegQIhj8qSmBOW0BEpMTGJyDzPUWnAZYPU2KFAb_tZvlkhW4kwGThwQbTCNyeSrUWu5fR4HNkqG_4gHnX2hEnss4taQlE3hRp4oBNUOXQ8q2LL9XUT77s5Ac3awj2UkQ_y01vmK0-NF2f73FnjLMInkSATSK3RM_6ADv50Sv3OA_COTrQ3mxl0fd2ppcTVRwKekubuxY6qBObNhRp6lfQOURz6nb4sc
https://www.facebook.com/happysadpl/?__tn__=K-R&eid=ARDB1ducWIQ3s8C3t031rK-25uUX8piB9Ogs_rahg_tjJFzfn7vhZ2DV5O8EqluMZN6booH_tCoy_-S7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfvb7WP36_Iy5f-syJOyE5VWyw4_2HbBLGQcoRuZCg7av4ARhDBCHVb5VZbrh71FGslJ_YzH_bNQk4nqSoEKnR7MuBFYxdPOQZWm88MxZSpEIsfoTWed45BdK6dYd90cUVhfhPj0u1FwyjSZkVGA4-SggmmJiL2oY0xrkruYiXEPZu3S_neJZArWXGuWWgzWNg8d2OByLf5Oe82TwDUJWfLCafCMgGXM0xX2cB9GRJ1dPOe3MfkSj-mbxUWaX8FgqvIg5BZb6LM234_kE31qR-Hme0QbNwPKx2p0PxZyDSkh1uYdBLM1n3hQblfZd1lDyg-5kY5kf66uqQTYYBNTstkQYuq8i_PDXLTAikHO4uwSbwXcnETEYsO5pbwbkvZ8PNJguxO7cR4wZthQOL4TgUO-PzjYj-3k5shC_9PxB7hO7zZOWj00cgEEsWNlvcCwLtDsI


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. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ostr.tabasko/?__tn__=K-R&eid=ARByMdKQzIgeW9z_lizk2bI6PTLmk0Obaq8VZEvYWUjoctW3Uzc4MMIxIpayM2dIeBCPrHDSUhF3CF3I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmJKA0hO6hAs_dRnrC_bj0kxSLn6EOvvaArDpL3oHIEZh5-7aFpOQy_aXwF-9TPMLazPirQm_SFz2U927iKqW5z47eNMFwjM9qISx1qDzN8d3rmOWuH7fST4--mdyKtM3TmxIT-gBoRyJKetw_bXYwP-VYVR4xRpVfulpiK0lzComPrEdTu1gc0BDo4JdRmqpFcu6EPlVHpcoEi-3VULnLLREo7LWQhb_0_yWIl2oQD-FRjQTO5mLYWT7uFHEe02OlCGeN706YJW7l-n-A-9t7R-NVOa3tEz1CXnPyIZCPUMTgNpg_27bPmPFHRb1kJ3yLdpmtegexZdvs5Hl3sIeORycpS1c9aOE4bAE5I45NeNHqHt8_qwzB4PsuzCWI1iiIGUSsf3W7Fce2ZO3NtZWTe4canvgJ50eHF4ow52sxx68XL3HYBp673LCt99uhrPiBhyzzXjbao3tlB_DQWxK37WqUcSF8frQD60hdE1C2E0sDLnqzjBnD9nR726ICtvXEuVds_0WJHyzUW3006GerWg
https://www.facebook.com/ostr.tabasko/?__tn__=K-R&eid=ARCnPQhwaBDCkzxt1WTVD01mP_SZvpzLVDzFneKJjYSCz6RVKibQYkET1EjBFm49t6q4iivRMOiYj5d6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmJKA0hO6hAs_dRnrC_bj0kxSLn6EOvvaArDpL3oHIEZh5-7aFpOQy_aXwF-9TPMLazPirQm_SFz2U927iKqW5z47eNMFwjM9qISx1qDzN8d3rmOWuH7fST4--mdyKtM3TmxIT-gBoRyJKetw_bXYwP-VYVR4xRpVfulpiK0lzComPrEdTu1gc0BDo4JdRmqpFcu6EPlVHpcoEi-3VULnLLREo7LWQhb_0_yWIl2oQD-FRjQTO5mLYWT7uFHEe02OlCGeN706YJW7l-n-A-9t7R-NVOa3tEz1CXnPyIZCPUMTgNpg_27bPmPFHRb1kJ3yLdpmtegexZdvs5Hl3sIeORycpS1c9aOE4bAE5I45NeNHqHt8_qwzB4PsuzCWI1iiIGUSsf3W7Fce2ZO3NtZWTe4canvgJ50eHF4ow52sxx68XL3HYBp673LCt99uhrPiBhyzzXjbao3tlB_DQWxK37WqUcSF8frQD60hdE1C2E0sDLnqzjBnD9nR726ICtvXEuVds_0WJHyzUW3006GerWg
https://www.facebook.com/tomasz.baranski.official.fanpage/?__tn__=K-R&eid=ARBAZyO_QmO6kf8bCQCPRMOCyaMNNjWtEuVp2vfqoX8yGTyWTt3lfaRAUDRXFzK9jOxyWPoSXpD9vBT5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClf-1bR1koUh_oSw57w5qeknKv0POq3SbvnARpkx9f1tOTmwDvEzsF6l5tNT2xZTM8kWsomhj5FDP1D8IkwsMOu6wvTkHUg-5RpIQzZJJUxdacV-Tff5-CcWGmUdnpDtR9WwMHXAzpvoe4l_qm_EggI3tmNpvpFo6zWyaGUgsyl7REti6eZUs4xuYgw-NGSjPW3NHG58FShHf7lQLNBAHWsoG4H1S5c9WJTzQGofEesbrGroKrSOY0C58nPxJWHRn7tZ0FEIn8NssSomQL4IE47q9lxQoDx46S6Q7G2z1po3--ohS5lNN0E3QxcYa1kMUzHIfH0XOzVWp0mabMVzbpNbpm_L5oTZK2Tx6NZ3IfVXlnawZWTYDN_htpQVLLZ7Y7Rc4PrNxSrIh2eBM-IDIkdKLy866lmi91msZzPHKxqe2AbwTyDGjd7-Ze99wscGLjF_4
https://www.facebook.com/tanieczgwiazdamipolsat/?__tn__=K-R&eid=ARAOn_Zi2AYkxTRsiUgLK8UONlTHpaT-NO880RbSXbkW61n1biIPhkYc4OaW7yzTsIh5wDq99VN9d-Mq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClf-1bR1koUh_oSw57w5qeknKv0POq3SbvnARpkx9f1tOTmwDvEzsF6l5tNT2xZTM8kWsomhj5FDP1D8IkwsMOu6wvTkHUg-5RpIQzZJJUxdacV-Tff5-CcWGmUdnpDtR9WwMHXAzpvoe4l_qm_EggI3tmNpvpFo6zWyaGUgsyl7REti6eZUs4xuYgw-NGSjPW3NHG58FShHf7lQLNBAHWsoG4H1S5c9WJTzQGofEesbrGroKrSOY0C58nPxJWHRn7tZ0FEIn8NssSomQL4IE47q9lxQoDx46S6Q7G2z1po3--ohS5lNN0E3QxcYa1kMUzHIfH0XOzVWp0mabMVzbpNbpm_L5oTZK2Tx6NZ3IfVXlnawZWTYDN_htpQVLLZ7Y7Rc4PrNxSrIh2eBM-IDIkdKLy866lmi91msZzPHKxqe2AbwTyDGjd7-Ze99wscGLjF_4


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 

https://www.facebook.com/Marcin-Bosak-555595717855129/?__tn__=K-R&eid=ARDSft36qSduBvmqBbfHZ6rinwPA1xM7TT_cKevZajc5P12HTg4utePktnaTyq50SCERej6PXid7nlvN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCi7ZVhlQsh1kRJyy4L40VGgQqJxhdXqYQkCpOUmuSwM8i8ZrvV3sO6_YcOnPM5DOrmnmURsb1gFB4lG1RJ9bh-vkTIFDdmtz9xc-C9nLQL-I_rXgDC1d4r7gogamyMnv9-Ofu6bDqh2C46IV4az9SRP52eLoF9UnXEDCZ-qxXKYj63WB7zAzvXkIJNfZ9O2Pxk6Ucbq15SYD24vTZFnoBlFuloRzc6_SLxDyTu317lF4aH3B0t7KMgmVXuboMRATm2RW-jXDxHQoKmQw86t21XB6e8Kr6dT2X6P8YhQfD3FUjINtTYnNnhH8amSvvkXFtVGpXRWOLZmFlaXqBjNuIOgmlk2gaOONap3F5MWgR1w0rXVRCTt25ECLVFttNX4qcKA8Xr_dCXQXfDF77ySRr4PnZde5srsf7yAWdWqHIl6q_lF1Lv0dOyyqghxzPAjOUsXwY
https://www.facebook.com/NataliaSzroeder/?__tn__=K-R&eid=ARBUSCFcqce01CjgZ-pDHvX0zDUVc4OqW0YNKMeRrocwdHGf4u7N_FttnpGoWAEEbI0HRQRXe7zk9wz7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiQkXNihgiY4oNKKYWR1zLDLEpt9GMTe7oGDBPbYgp0ohSS3iC50USTEbZICSm7uQJzXImLLaT-KMUywFKd21h-hKx34txNWk1PWQ6wkf3a1N2_YrnZMrMC_DFIURNy0-T2PLhMc-yjN_C4KuaRa-L6beGbnxFcTek2J4dlrcgm4rvtapAz2mggxHXUz5JxrdfT4FdV99I_wYEG24bfRcPWfxNp7L5hcQ5vkdsn98ILEpnP2v7Fd4zRNu8kEJ6pgrtpvjKZOZycynn4c9nS14zptvoGS0ZSMb6kje909IWHmqLSlp-DEuQPjq5nzcsiHG4fYzXFQuWeb4sXd2UvqHuKI25ar30HJtgiz3zk4z4zlEEHznxp8xYbeDZc--sFfNOE6-Q_cP8rB0pirBgtygAtIsyilgksjrgEqnObdRX1AgUcqOI1CbZ-hgThTD2GuG-KcU
https://www.facebook.com/Beata-Tadla-355179074831194/?__tn__=K-R&eid=ARCf8mta4HTU8OAasWfNk7PBLZiaTmvywcAhW6EnIn-jsNyL9ld-LL_WReeVuxezzRNu_FFpSgqNQQo_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-ZDxtLuZWBFzqOtXV3cpGXB2v9c1fHW_1t3wO1riFV-7655W1N1ijFH7xry9x64fz1K4n9lxXjl1QceHcCQ_F4OpQ3tfhw8Bzwqb7bf3ZBvueLk4RvL0_JT5GcQ82zZ3bF2YpQF9iBBUNQL8_Rbhut4XMutKzpy-iSy7NOTCgODu9TWoc0kdAD8zfRB6PZpQ5Re_5wOUeHX0pnXwqltIzXQSNQvQJ6PXBLEP_ahQfCCNZmPc2Y38je5WeFXCbgAhb-Q4CAt3c0-CimlMwyF4BAyCl6hoV5N_BEkbHXnGiWZqtacjhHxXVp2BTpsKve9EbkrJ358pMJYauYkd_8Uu33JgEEgCvWNt7rVJ7b6TnzpwvAMKnFf-30gLFCOKrFJ-6Cu1PFwNX1-YwTGp5plR3wOeb6zjcoQ_IHEr2eTWwslZwV7ZJuuF7wm3gf6XM1-xFrlM
https://www.facebook.com/Instytut-Matki-i-Dziecka-220646277965006/?__tn__=K-R&eid=ARAC1L9zONVFzUU6U8uTj4hf0368NQ7vg0KxqdnRtTFWJjPkO0yRqNiN4ey2lj8CxGEzVvKScj2xdtn8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-ZDxtLuZWBFzqOtXV3cpGXB2v9c1fHW_1t3wO1riFV-7655W1N1ijFH7xry9x64fz1K4n9lxXjl1QceHcCQ_F4OpQ3tfhw8Bzwqb7bf3ZBvueLk4RvL0_JT5GcQ82zZ3bF2YpQF9iBBUNQL8_Rbhut4XMutKzpy-iSy7NOTCgODu9TWoc0kdAD8zfRB6PZpQ5Re_5wOUeHX0pnXwqltIzXQSNQvQJ6PXBLEP_ahQfCCNZmPc2Y38je5WeFXCbgAhb-Q4CAt3c0-CimlMwyF4BAyCl6hoV5N_BEkbHXnGiWZqtacjhHxXVp2BTpsKve9EbkrJ358pMJYauYkd_8Uu33JgEEgCvWNt7rVJ7b6TnzpwvAMKnFf-30gLFCOKrFJ-6Cu1PFwNX1-YwTGp5plR3wOeb6zjcoQ_IHEr2eTWwslZwV7ZJuuF7wm3gf6XM1-xFrlM
https://www.facebook.com/NOWATV/?__tn__=K-R&eid=ARAWnqO0Crc2-lus6D_kneywIjQ_5LYO4a-BOaNAD5SJYeInwgjr8ZL0LAh6i1ofRL7g40ZC9nyrPOEf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-ZDxtLuZWBFzqOtXV3cpGXB2v9c1fHW_1t3wO1riFV-7655W1N1ijFH7xry9x64fz1K4n9lxXjl1QceHcCQ_F4OpQ3tfhw8Bzwqb7bf3ZBvueLk4RvL0_JT5GcQ82zZ3bF2YpQF9iBBUNQL8_Rbhut4XMutKzpy-iSy7NOTCgODu9TWoc0kdAD8zfRB6PZpQ5Re_5wOUeHX0pnXwqltIzXQSNQvQJ6PXBLEP_ahQfCCNZmPc2Y38je5WeFXCbgAhb-Q4CAt3c0-CimlMwyF4BAyCl6hoV5N_BEkbHXnGiWZqtacjhHxXVp2BTpsKve9EbkrJ358pMJYauYkd_8Uu33JgEEgCvWNt7rVJ7b6TnzpwvAMKnFf-30gLFCOKrFJ-6Cu1PFwNX1-YwTGp5plR3wOeb6zjcoQ_IHEr2eTWwslZwV7ZJuuF7wm3gf6XM1-xFrlM


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 

https://www.facebook.com/Przemek-Kossakowski-425700010809146/?__tn__=K-R&eid=ARC6UAvzoVnStoHqr45N3i_8iBUdqhXglYK0E1vJ6FPUEnsBXby6lQOxNIFd2TViU61BxvHuTS5Ujr9U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCYBSt41_ujlyRjdF-4vlYkGDb-mIUyVuwTDcMKXe2ntZf0bG6q_XRSHnu03d4djrKGtY1zEcvQ-5hp6gmGJAx-7C9DNV4w2w7hmnzIQzNiL-ZT7ruSSxZ-AEu4Gfj7AtCqKIJbD1jFbali8n-v_5tQ2vVYnZQg46DFwdRoqegw7mZ96ugvwPRe1dtvL7HNdEaXqODikh63YlZF8RRVQ3KndCV_yItly3Ao0X3eN6lLDgWlqNn5K6TfyMGRC1DFqcYMa8ZJbRqyN1gh0GEo4gTlCrU5sa95kK-jZrskCPduV8_uTtfL-eKZGDiol-TQhVhLo3WUcsl1smeokM9k7Ug1KR8mEPM5fy-rf3LjV239cJ_wzDuI94GCeIFlnx0Bxg0VsJjIf1Od1rXQjnF1czrP5EH6b_qWY_hXnwCmypKyv-qlPJNji5sxLrBfTjuxL8Ab9Lc
https://www.facebook.com/KBosacka/?__tn__=K-R&eid=ARBx4_L2MVH2rQXk0Mtx3O-YVihZQ9J6Ayfdjai3pABLQze4fIesrt4FS6xhkr1xWDV3om9uj7wvG2LR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxQywzsQlC56UL1bSpe6j16nwKECRP7lqNN1YU_vi3P24wWwCbvd0irhiXgEB1UDVj7B2kVsdGAJCskEoai6krbr7ToOLem6JVNSObkdhaW7PojaBZOChl_l1s3obqhqA9VIFND0dqMMT-xjOLYLzwPfptw3PAbCexq84zYRZWM-vG1EWDIRPgo1EN219nTgJec20feZmDvSDuC16qG7ZTC6d6N0ztYgoWMsSJK-Anj2RSZgLjYQK3glLfbYRMN0fpioVd9TaCViIFuD1YeLfZ3yCKaDnRkpOQBe6HD4wANEtTzqiFuehb4uYcJlxyWV1saSQst00dc1eWRj_gvVC6V4y66DvrepBFq_VBtSwLRolWHzGUIMCxScjYumjP2kcNYigjG4hUbVnoHXcWBXKya6Yu-VXX2AGJVuNiORt20Zw9FYssJ1itHYcl32XUDcbm18s
https://www.facebook.com/Katarzyna-Cichopek-167786453243545/?__tn__=K-R&eid=ARBqxP2XPEbabtzaoMuA7nX_w9PbH5gF53nuPsTQstyOVlmWdpkR3ZFY487PCEPGggsptTIs7XaqFZ1S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCudOD-M-rMK7NTDFVs-F38necuOjsxOCdCTWH8bKWToVzOOTq6aeHdxM5z1fCi0ZG-HWLXtvxQ-HJtH_FdCTxvYjjpWgCXwAgHXd6ARih69YXLrvuCJQL6S7MInyM_QHMoRNnyP4L_yxmVFZ7C95DvDNwsakywmgM86VHC8Vci_BNnr-NHd5Vac6JgO_NFKSmk7qXPR5446RmOQa8TMyklzE1i_4VVtoKd-RGEKy-gTIOFCD5wfXUnyqPRUVwJveE9lloHrrpLexs1kGJ8hRv8SOOJKFNv-TU_xyO9By0gpnn90d_nILp_B714ZX8jqikZ_dzyB5lBzSP7hCioPYg_JIzZ9k2VV7m2yav5_FQzfEpkzdm7bxAHdBjWe3CTqbL_scoplV8u10nI5tVOulgGzX5ijy46l82ZRa-kkC110tRN1udjwt95tl64xY0h_d9j2c
https://www.facebook.com/DUMELcompl/?__tn__=K-R&eid=ARADcotfwPqwpNcQpFWHpnHdpFiP5vDlZn_LAnAEewuDW_7Txopx8bRYgYlwNBM1f-AAwJ0llJjlcCQd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCudOD-M-rMK7NTDFVs-F38necuOjsxOCdCTWH8bKWToVzOOTq6aeHdxM5z1fCi0ZG-HWLXtvxQ-HJtH_FdCTxvYjjpWgCXwAgHXd6ARih69YXLrvuCJQL6S7MInyM_QHMoRNnyP4L_yxmVFZ7C95DvDNwsakywmgM86VHC8Vci_BNnr-NHd5Vac6JgO_NFKSmk7qXPR5446RmOQa8TMyklzE1i_4VVtoKd-RGEKy-gTIOFCD5wfXUnyqPRUVwJveE9lloHrrpLexs1kGJ8hRv8SOOJKFNv-TU_xyO9By0gpnn90d_nILp_B714ZX8jqikZ_dzyB5lBzSP7hCioPYg_JIzZ9k2VV7m2yav5_FQzfEpkzdm7bxAHdBjWe3CTqbL_scoplV8u10nI5tVOulgGzX5ijy46l82ZRa-kkC110tRN1udjwt95tl64xY0h_d9j2c
https://www.facebook.com/domeykodzieciom/?__tn__=K-R&eid=ARAxWHvEnMDIE25vuBG1Cs7XpEcJcpVVP9qqqaDmLU-NAXOXbMpoei6VpBNv8ed-P379TADjJ7SrvdiK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDA1iYnBA1xNC-YZ0o-xwasMohG_ct-WjG3NFgNn693cMRPD7H6Ypx5otwUaz0v43i7IGNIVumPrIsTXglLS6PEaBnFJ1boxrnioV3dIozV6KYM9kBYWraNYDN_rO3-mkcqQo0MflOip7TJRP9dS1KxN_M6ASF3E80pY6_YfwSIyLtHFKw5n45DJgvIJDe3WmtZ2i5TKXUtpyqfqSBy_u5hY_uXiTgxY3Fb_owswJGgGxG2jqnGgt_wxmyYFuwDTShAx8fz81KMfqVVek2raVthab97Kgb0YH_GTEKBhMrIcVefRqpOEgscKDrSHXyvVS7cbXBrEPtHO_XT0-6jmAe9OXo2d0v7CyJSnw-pMQ_am7rnpFPgyn-hedKPv4FSF9GAKMz2am4vXZtxsp46FqR-S9EaFqyGKpE5n7G62JQtsp3d-OPKh55dT71EJxNE6WI4XNk
https://www.facebook.com/cover.dzem/?__tn__=K-R&eid=ARAER9dHj9zkaXR4TVkp1f-I-ovIiJvQquOPvC5LRKMz0u49j1dH6rywX4YZm6c27jIdXBosZToRsKUM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDA1iYnBA1xNC-YZ0o-xwasMohG_ct-WjG3NFgNn693cMRPD7H6Ypx5otwUaz0v43i7IGNIVumPrIsTXglLS6PEaBnFJ1boxrnioV3dIozV6KYM9kBYWraNYDN_rO3-mkcqQo0MflOip7TJRP9dS1KxN_M6ASF3E80pY6_YfwSIyLtHFKw5n45DJgvIJDe3WmtZ2i5TKXUtpyqfqSBy_u5hY_uXiTgxY3Fb_owswJGgGxG2jqnGgt_wxmyYFuwDTShAx8fz81KMfqVVek2raVthab97Kgb0YH_GTEKBhMrIcVefRqpOEgscKDrSHXyvVS7cbXBrEPtHO_XT0-6jmAe9OXo2d0v7CyJSnw-pMQ_am7rnpFPgyn-hedKPv4FSF9GAKMz2am4vXZtxsp46FqR-S9EaFqyGKpE5n7G62JQtsp3d-OPKh55dT71EJxNE6WI4XNk
https://www.facebook.com/jakubkrukowskiofficial/?__tn__=K-R&eid=ARAlJjSsZw8enuJCiMNVi5QRi_mbf4yqFio7ef9YhBTFrW6yIsMBBXAqHOY4dKljbFBEgD_T27J7ODOt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDA1iYnBA1xNC-YZ0o-xwasMohG_ct-WjG3NFgNn693cMRPD7H6Ypx5otwUaz0v43i7IGNIVumPrIsTXglLS6PEaBnFJ1boxrnioV3dIozV6KYM9kBYWraNYDN_rO3-mkcqQo0MflOip7TJRP9dS1KxN_M6ASF3E80pY6_YfwSIyLtHFKw5n45DJgvIJDe3WmtZ2i5TKXUtpyqfqSBy_u5hY_uXiTgxY3Fb_owswJGgGxG2jqnGgt_wxmyYFuwDTShAx8fz81KMfqVVek2raVthab97Kgb0YH_GTEKBhMrIcVefRqpOEgscKDrSHXyvVS7cbXBrEPtHO_XT0-6jmAe9OXo2d0v7CyJSnw-pMQ_am7rnpFPgyn-hedKPv4FSF9GAKMz2am4vXZtxsp46FqR-S9EaFqyGKpE5n7G62JQtsp3d-OPKh55dT71EJxNE6WI4XNk


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". 

https://www.facebook.com/events/174297216699930/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCDdwa3i2O38xMpc2EW_Lh08DmS2szQ90vabA4RICZBt5PL8znRQ_EohV3zqZtek0wmZcmL-1b5Gt1N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa0_laTefhT8BmLxcYzMbSi8GK7eJLDS9dSpTFqQL3MzBIr-Cy-zna5KExTfKI6A3ZXIRBLDHxoi7VF-FidShoHKzToXOQNPRaXYl78SFEHTYOlFvf_TCX7haEMbCt60TEHSlxnqrjcJljjhf4Tt8XrLPFVJ-kvVLRcNtayG5g2aj8TFqacUAeoXcEU6dGF0wtcRV4r8HKiyJWICLzZSlc0CmnzCKb6hD-YODZtP3C96DupOQpaR6E8GnOHpXuvIdcLAs1rBkKpa-8CcefL1HPCUArU2ml0Ww2-QJ-Yf8fi2jt8itH9bGNAuo_UL9STU5VMTchtlOsEkbapY4AASfNNg3HNbEsUPAI2ONURzjClbDzTwNWtw6pt4yTJRg0LC8aexHb-qlZ1RylCAkFX-4Ct-1lDdXBBnDb8dEGzUpaw2ChqHEmxXVmeodL4IedQWvK_Rw
https://www.facebook.com/samorzadpw/?__tn__=K-R&eid=ARAzmlXPRvSiuL6BGUfxinAnkuRDFkmCBFwrSaWgIO3DPKd7cSUWmlBVMz8oJ8SWPAtz5VTBwKPdqacQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa0_laTefhT8BmLxcYzMbSi8GK7eJLDS9dSpTFqQL3MzBIr-Cy-zna5KExTfKI6A3ZXIRBLDHxoi7VF-FidShoHKzToXOQNPRaXYl78SFEHTYOlFvf_TCX7haEMbCt60TEHSlxnqrjcJljjhf4Tt8XrLPFVJ-kvVLRcNtayG5g2aj8TFqacUAeoXcEU6dGF0wtcRV4r8HKiyJWICLzZSlc0CmnzCKb6hD-YODZtP3C96DupOQpaR6E8GnOHpXuvIdcLAs1rBkKpa-8CcefL1HPCUArU2ml0Ww2-QJ-Yf8fi2jt8itH9bGNAuo_UL9STU5VMTchtlOsEkbapY4AASfNNg3HNbEsUPAI2ONURzjClbDzTwNWtw6pt4yTJRg0LC8aexHb-qlZ1RylCAkFX-4Ct-1lDdXBBnDb8dEGzUpaw2ChqHEmxXVmeodL4IedQWvK_Rw
https://www.facebook.com/samorzadpw/?__tn__=K-R&eid=ARAzmlXPRvSiuL6BGUfxinAnkuRDFkmCBFwrSaWgIO3DPKd7cSUWmlBVMz8oJ8SWPAtz5VTBwKPdqacQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa0_laTefhT8BmLxcYzMbSi8GK7eJLDS9dSpTFqQL3MzBIr-Cy-zna5KExTfKI6A3ZXIRBLDHxoi7VF-FidShoHKzToXOQNPRaXYl78SFEHTYOlFvf_TCX7haEMbCt60TEHSlxnqrjcJljjhf4Tt8XrLPFVJ-kvVLRcNtayG5g2aj8TFqacUAeoXcEU6dGF0wtcRV4r8HKiyJWICLzZSlc0CmnzCKb6hD-YODZtP3C96DupOQpaR6E8GnOHpXuvIdcLAs1rBkKpa-8CcefL1HPCUArU2ml0Ww2-QJ-Yf8fi2jt8itH9bGNAuo_UL9STU5VMTchtlOsEkbapY4AASfNNg3HNbEsUPAI2ONURzjClbDzTwNWtw6pt4yTJRg0LC8aexHb-qlZ1RylCAkFX-4Ct-1lDdXBBnDb8dEGzUpaw2ChqHEmxXVmeodL4IedQWvK_Rw
https://www.facebook.com/Ślizgawka-PW-219609058105051/?__tn__=K-R&eid=ARBJ94An28Rip1bR532mS4Fw02g3YwGjng5lpFFdTYk7ek7ZjgR0AGmW_r1X3ekVUWuP9DtXyX-DNs_K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa0_laTefhT8BmLxcYzMbSi8GK7eJLDS9dSpTFqQL3MzBIr-Cy-zna5KExTfKI6A3ZXIRBLDHxoi7VF-FidShoHKzToXOQNPRaXYl78SFEHTYOlFvf_TCX7haEMbCt60TEHSlxnqrjcJljjhf4Tt8XrLPFVJ-kvVLRcNtayG5g2aj8TFqacUAeoXcEU6dGF0wtcRV4r8HKiyJWICLzZSlc0CmnzCKb6hD-YODZtP3C96DupOQpaR6E8GnOHpXuvIdcLAs1rBkKpa-8CcefL1HPCUArU2ml0Ww2-QJ-Yf8fi2jt8itH9bGNAuo_UL9STU5VMTchtlOsEkbapY4AASfNNg3HNbEsUPAI2ONURzjClbDzTwNWtw6pt4yTJRg0LC8aexHb-qlZ1RylCAkFX-4Ct-1lDdXBBnDb8dEGzUpaw2ChqHEmxXVmeodL4IedQWvK_Rw
https://www.facebook.com/spelnionychmarzen/?__tn__=K-R&eid=ARB2BkVgKCHer-abaKq5tqJh1X44bWX3vfMb_vxJXDfBn16MOarvZxaWxfO32gdZ9Ar7dp98wynIJQi8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDN1fDM_xx3j4WG5o8nSzSNphdiADBT44XG18MFM8UwXefiKNZPLNXmxcAoe_9TXwBro9_iQoAOaQWqn2otP51zRQNeUkMPI8bwfda2cCu7Dq4OU3aunr-a1VTm5RdfFZqYQyi_uZm9kejO6PoDm_R4sNwTubG6jTdE_Fn_9baz2WKJLaxXwb_Emojw_e_GSh9lhE_3B1jr055doTxFaEafl6EDOE0dveS0TscHLGO-es-4PrDgMrc-1S7kdMvfscL946LDBKxMiOZ8Fqg_LT-cby6ikti4Dcpa6TsQYGEoGZ2X18KL8LjQ369g3HcL5GF1wO5hjbBfw2SGOhAh4uxuuWBSZkshl3nfT0HylNfkhgIk8iWXBrtePlHq4ZzhesUd3xutDMbEXcTp5VcqlZ48gqeNCFa3Aww-9zGtD9Zfw7A_I4eNOwdNqMhCqARmXv9NEvY
https://www.facebook.com/sferocyt/?__tn__=K-R&eid=ARAUcqxMztn3rC-qoYMpO4iBIYGdsN2z2OzMlU2ecoPFfdo3labHNjiuvFJR3c7GLXj3JIv1T3oTGJ9U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABqgC4aU0ghdb5cUcFIlHjPIJYZXJdjuAVLSGIpyDuG6EADuZ_7ZJkCMGORo3TPzD1RmGvc4y_Zi1UBi5x8PRbh5zoK2B1iNlEdhbP3tBTNF2OAxmqfouoG5iKQLooKeS_k3Mc8Z1-9coYKCz1WMzAyCojoPksDbnS6-3fQ9VtBkhGd-ohRYvIBHaN0Sn1f01u6AL1xbGnt9wMctnSY6_IGUgLRSbkLSaWv9sjOXpDiRCS4Dz9fplFo5W6gHtxihdyvvnTL267UlR4Srd6DLNYA04K9y0hqQf_Z1yp7py9A287YLfjpbGmeO1mNAF5sR9Gg1W_-CoXpLiKDYVSXKJ1Gg54-ZdLyejjGaEBixJQnJJBeJwLmc-Ay7RIDE6LLM6psvdrqDKUOW_uqY9QGEM_XzHR27GAfPXXUGA2dOlab6t1IeepOM_FrhuSTzovnoJ1iIY
https://www.facebook.com/endopl/?__tn__=K-R&eid=ARBA0F5_NPyT7UwNaL05UjG0g1nW37Ux6YV8iRRE98kbp1rMVerFEqmtpJ999K9rAx2NjgMjhcqlOzHn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBWkjvRdc5BCkMnZfutE5HB81vObw8gpT67xZwb7yRXgQWx9QWvY_iAgWdvY43kEnqGopRs0IZN7v2An0oJDtXzxUKZkAvx2VFfFngTjB-wjdUPDhgTh5YnO9R_yrk-aneo1d0x43uCdl-WOKZqe68ExlM9PQcje-D3evr8g7bkRnC5ni9BMwSetxFBP_Z1Va57gCWxqBetFj3TRhBEk7jB1e3S1N58yCDmrGBGbpD3BTq9KQxqxxwzhMr89AGTjkaQl2IndqNndklk88tteEmyPZdJixhEjV_0UfN-FhrWhaV-0GuMXBYD9IX77-e7CGqqBgKcZE-HaL6R5ZnBCPyN0KCAUtmH2WRFELozfVOBcKMew1-y1gjdCSf3G5P9-dkoGDANbswRUgucpjLWqRtpm4nUOxUBCpJ2v-Hga_gVtVj8VevYC0Cg1mR56DHUysOZ9ow


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  

https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARCohVQ2dyVyO1n-Ce95PRfnz7qGi3rn6UtUfy_7y93l4CzGg5hrDMaHXPr7qYehurBuEe4JUA6jbfa5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKfnxN5IS899i_F__CHPd9AQC4_IAxb9uoSKTIBO5-9UoU-yQjDLsNZRhm4_RVWkwUEiJ-U2mT-nbKWAVeMun4XgZLU83qAPLQzCgVNRcXxpmnuZH1OVNvIN2CAPYf-fqszoXWjVkf37a6PiPrzBqsbXxeMeUgQmbEwyjk_ZkHDTd6F7rXeoRsA6moarvz5_p-edeyP0lQ5xc8nSHg3PdXhAwNOmtwTxSuZwdB_ad6qNSGVguSKLH8Lrjxb6OCoWCaetAWC4xjIN4zkDB_hNAC90shIQPSbF_xBiggZZmt5HMrF9Tj_rYU7SKmxKJuLidKf8TzIB9Qujs9QAB5UbniiZ86L85zuTVu5n3wgD16S5tdP0rNjG3CJyrQK2lAMTAHHGM1bgfxLmLWgnysqTtfizGTTtVyEz--J8b868x2LekLNoIkyqReL3DjRYcL9jMxULc
https://www.facebook.com/klinikaonkologii/?__tn__=K-R&eid=ARCohVQ2dyVyO1n-Ce95PRfnz7qGi3rn6UtUfy_7y93l4CzGg5hrDMaHXPr7qYehurBuEe4JUA6jbfa5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKfnxN5IS899i_F__CHPd9AQC4_IAxb9uoSKTIBO5-9UoU-yQjDLsNZRhm4_RVWkwUEiJ-U2mT-nbKWAVeMun4XgZLU83qAPLQzCgVNRcXxpmnuZH1OVNvIN2CAPYf-fqszoXWjVkf37a6PiPrzBqsbXxeMeUgQmbEwyjk_ZkHDTd6F7rXeoRsA6moarvz5_p-edeyP0lQ5xc8nSHg3PdXhAwNOmtwTxSuZwdB_ad6qNSGVguSKLH8Lrjxb6OCoWCaetAWC4xjIN4zkDB_hNAC90shIQPSbF_xBiggZZmt5HMrF9Tj_rYU7SKmxKJuLidKf8TzIB9Qujs9QAB5UbniiZ86L85zuTVu5n3wgD16S5tdP0rNjG3CJyrQK2lAMTAHHGM1bgfxLmLWgnysqTtfizGTTtVyEz--J8b868x2LekLNoIkyqReL3DjRYcL9jMxULc
https://www.facebook.com/Bator.Tabor.Polska/?__tn__=K-R&eid=ARBOLl17p7To_u00taDukr9P9vWGvj-ybh4krc7EwuntJo85SO0ntt7cs_v6boG-FqFrZtDHSQBw3aBX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKfnxN5IS899i_F__CHPd9AQC4_IAxb9uoSKTIBO5-9UoU-yQjDLsNZRhm4_RVWkwUEiJ-U2mT-nbKWAVeMun4XgZLU83qAPLQzCgVNRcXxpmnuZH1OVNvIN2CAPYf-fqszoXWjVkf37a6PiPrzBqsbXxeMeUgQmbEwyjk_ZkHDTd6F7rXeoRsA6moarvz5_p-edeyP0lQ5xc8nSHg3PdXhAwNOmtwTxSuZwdB_ad6qNSGVguSKLH8Lrjxb6OCoWCaetAWC4xjIN4zkDB_hNAC90shIQPSbF_xBiggZZmt5HMrF9Tj_rYU7SKmxKJuLidKf8TzIB9Qujs9QAB5UbniiZ86L85zuTVu5n3wgD16S5tdP0rNjG3CJyrQK2lAMTAHHGM1bgfxLmLWgnysqTtfizGTTtVyEz--J8b868x2LekLNoIkyqReL3DjRYcL9jMxULc
https://www.facebook.com/profile.php?id=1533701231&__tn__=K-R&eid=ARAdUpH6JFB-dfFAiBdmhMzaTq4v2Ln5Tu5vUhUt8vzxiOByeBMUTe9f0Z1wbPjsv25wO-ClLOqDCE9d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFAqpPh0ydOHhc8mKsU13-1nn1b4VPoZOqLS7V6_WmEwjmgWeUPxfP5CRK2pFqnG5mrWXGoWoCqw93wOZd26qYukrbmd82jkJprk8pq7rx1xskd0sVxKfV7vhdRPKGTCE3jSyralRtmVNiCuviW8el8vzfVxDIy54f6JiI9I7CkjDt9I2uoXM8Dhh9pkkUCFt8Z8PZiBWk846I9ewbhzESJooFW6p2ZE6vYY0q9fpwMHaeQzvClplPmijE_Oy6vduHJzdpzrrElSEn6qCHCySTfgoDQSnKVb9wZXZ__zl1QRuyg4WWfGB03KQzArLsDBQAnFBpBVwS9iiFHXM5Qe4wE49iUQu0KFxspbAET1f-n2Nvk17yFaWRFGtFfCZdVEYrQeXBYPHdX2Oo_bC44OnoKwhtuXNIplzO27QkD6NQzJ4A7A5LtyiUE3baSXGt7jRHaB8
https://www.facebook.com/warsawchapter/?__tn__=K-R&eid=ARBSRHgY8XzTN04xyBkf9HWKuRA3C8Tfje6xuaFKA4vpvamDtcBCLAgR_8y746evrMi_o3ehOP19O-k5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFAqpPh0ydOHhc8mKsU13-1nn1b4VPoZOqLS7V6_WmEwjmgWeUPxfP5CRK2pFqnG5mrWXGoWoCqw93wOZd26qYukrbmd82jkJprk8pq7rx1xskd0sVxKfV7vhdRPKGTCE3jSyralRtmVNiCuviW8el8vzfVxDIy54f6JiI9I7CkjDt9I2uoXM8Dhh9pkkUCFt8Z8PZiBWk846I9ewbhzESJooFW6p2ZE6vYY0q9fpwMHaeQzvClplPmijE_Oy6vduHJzdpzrrElSEn6qCHCySTfgoDQSnKVb9wZXZ__zl1QRuyg4WWfGB03KQzArLsDBQAnFBpBVwS9iiFHXM5Qe4wE49iUQu0KFxspbAET1f-n2Nvk17yFaWRFGtFfCZdVEYrQeXBYPHdX2Oo_bC44OnoKwhtuXNIplzO27QkD6NQzJ4A7A5LtyiUE3baSXGt7jRHaB8
https://www.facebook.com/Karimski-Club-2175272289411856/?__tn__=K-R&eid=ARBI_K33NJc13eX43EdWi6-eVSmcBK--vfZ2JNeX2K9UpHTK0uWLiluKjhaIzt4OrvMVZC-pvdFA6Br3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9
https://www.facebook.com/karim.martusewicz?__tn__=K-R&eid=ARB-c6QHV55xYyp7gQ__LQ8GeTGUI-h_nONVBCBWoF-scPg5LCeZWg5kJ2aHXkwaVOcoFMaEeBOd34mH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9
https://www.facebook.com/patrycjamarkowska/?__tn__=K-R&eid=ARD2ONSVg1vNsnGN_PGCZol-DHLwisZKtuvpPMQu17Tu3pGdbPT28mogOXimCGtsMsW46V2dMo7yNi2H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9
https://www.facebook.com/SzymonMajewskiSam/?__tn__=K-R&eid=ARCx5br9fgXS0FdDYq-DMpAiJZEM_uzdou2-O7N38_hQM49ZnQRb82KO5o_VQCarP6os4mh1mFlVzMY8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9
https://www.facebook.com/tomorganek/?__tn__=K-R&eid=ARCyBT9v0q_B1j24wnLEjayOVjbmrWVcwSaQiM_U9j8RX1YycS8Y5VUN5M-7sVSp7BBsVYNuTHUQ4CGm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9
https://www.facebook.com/Kuba-Badach-158101600901474/?__tn__=K-R&eid=ARB4KnZAQnGlMlUDQH_UpkEK2c0NyFEGZ_pW6DMDweR8Kv90rgv19pmwYFb3xpFENtFdRlP5IgbT0aky&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaP5dxegHnjuS7T3eNiISU-OyypCB1xpQNDMrs4xkvQPu4XqUtFPr3KjrgGWdXtL7B_LERKP2GG_Sa6YPJgXmp5-e-I5zKiHHuiwkaKhKaGnd-sEZhj1KwXkq4HRXRvvnklvU4fnLWn0AAS-VMKAXTooWoAXbiETAn2zUduzRtEsSGcD7BQ_u7Y1q82t-2FnTHFevYyE2EweXilNT5MeMwQ-CU_ZIauAL8Sx5PuAwZwrQdFjDVSJdDgiEqvDFFvu9-Qqmyf799Yopnf1kZo9fG4RcDlDrIkspIlb54UdVDLVRNv8UL5SZ9rDVFaKEaUmR7tTbD1tLcLOemuKN9


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.  

 

https://www.facebook.com/koliberdladzieci/?__tn__=K-R&eid=ARBdkRMxuOb35SzFf2ZMdC41FWmvWPn7FGSBqBh0cDEzgr2ItNmYn8PWUnBQxfei-ogsBhCZIYQiL599&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQzDvSZ0v9wcM2t39yd1WYj_OooVtwzotpo6e3zjbzWRE0WLADEniEYeFp6BNgdPF4zMFeUg6dtpmrlM-2xsuok7rPbjGC37lxeH5vlrwcgwMWyPWu-o3YDa7AkIJWT7y0q3FJ_mJIgKmhnFArIHuvm53JiRHaRje4fxeHVo8kMzdrYA-cA5PU8scX75OtcnyoV8nRDdCtHpg4mL-4J8klAdgKjofW0AmNQ2DcV433T5pvkrnYaUQyvWoFKjtI4RCpEnmeSzM576iqi5PxOuabNl1MIbCSMNwZTdYz-BcNaXijz7Fki4hiZV62BoF9mPQxff4rW1sseoLQvddm
https://www.facebook.com/pages/IX-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Klementyny-Hoffmanowej-w-Warszawie/1019239741432649?__tn__=K-R&eid=ARBVdGtp6F0qoWTnM3Bd3q72BpN4YyC7EKfUJ986RvBZ6FjUqWWKxD3xA4cyrdt9o1Ug0QYAR-k87AhE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLZYZtOqImR7UiP9e6WbM0oA6q_XIBN6bway0_-RphFMprBAqtrHp8ZWqKb7egxK3JdaSTLMRTwzN2cX1HuWG5PaJbHIkbO8gl2wREdV4U5_Lt0pUyz3A3pNJlwr0HIeeMV6pQWURzxOfkXeCfUOHCBVThFtAsIJ1x5xdeLYZsdRYRZSmZkMiFpLlXDyfjNe4kMYCmeb8N2aiPg555m--t_7ff_Ty46uvqkxtCe65ZvCkoGtni_ZICCkue5hvveltYZgXaNfQcBt5cTTjJhjbUuj1PmPmFxmiWGJKU0sY_lOz7MP5nnh5tb0-D0qMl-yWeeiMmDIZPEEB4KF8C
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