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Fantazje spełnione dzięki INTER ROPE s.c. 
 
Komputer stacjonarny z akcesoriami dla Wojtka  

17-letni Wojtek z miejscowości Wilamowice w woj. śląskim zmaga się ze 
złośliwym nowotworem o nazwie 
chondrosarcoma. Chłopiec od prawie 3 lat 
leczy się w Warszawie. Przeszedł już 
operację nogi, wszczepienie endoprotezy 
oraz sześć zabiegów na płuca. Teraz 
ponownie wykryto komórki rakowe w 
płucach i Wojtek czeka na kolejną operację 
i kolejny kurs chemioterapii. Chłopak 
marzył o komputerze stacjonarnym.  
 
Chcieliśmy spotkać się z Wojtkiem 
pierwszego dnia sierpniowej Podróży 
Spełnionych Fantazji, w której towarzyszyli 
nam wolontariusze z Kanady, kiedy 
chłopiec będzie w Warszawie w szpitalu, 
jednak ze względu na złe wyniki nie 
przyjechał. Gdy tydzień później wracaliśmy 
z wyprawy otrzymaliśmy informację, że 
Wojtek jest w Warszawie, więc prosto z 

drogi przyjechaliśmy do niego.  
 
Zaprosiliśmy chłopca wraz z tatą na kolację do restauracji La Cantina na 
Nowym Świecie. Chłopiec myślał, że po prostu tak sobie chcemy się z nim 
spotkać i zupełnie nie  spodziewał się tak wspaniałego prezentu, który 
otrzymał jeszcze przed kolacją. Komputer z akcesoriami od dawna był jego 
marzeniem, więc Wojtek bardzo się ucieszył. Chłopiec otrzymał także kilka 
gier. Po wręczeniu prezentu spędziliśmy miło czas z Wojtkiem i jego tatą 
rozmawiając o różnych sprawach. Była to duża odskocznia  i przyjemność dla 
chłopca, który spędza cały czas albo w szpitalu albo w domu. Wojtek ma 
bardzo interesujące hobby, 
którym „zaraził się” od 
taty. Obaj uwielbiają 
majsterkować przy starych 
samochodach i motorach. 
Kupują pojazdy 
praktycznie nadające się 
na złom i robią z nimi cuda 
przywracając je do dawnej 
świetności.  
 
Z całego serca dziękujemy 
firmie INTER ROPE s.c. za 
ufundowanie komputera stacjonarnego wraz z monitorem i akcesoriami.  
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Duży telewizor i gry dla Kamila  

 

15-letni Kamil z miejscowości Błażkowa zmaga się z guzem wątroby. 
Chłopiec nadal przyjmuje 
chemię, która go bardzo 
osłabia. Kamil większość 
czasu spędza w swoim 
pokoju, dlatego tak bardzo 
marzył o dużym 
telewizorze, na którym 
mógłby oglądać ulubione 
programy kiedy tylko 
zapragnie. Kamila 
odwiedziliśmy podczas 
Podróży Spełnionych 
Fantazji, w której 

towarzyszyli nam wolontariusze z Kanady. 
 
Kamil leczy się od trzech lat, jednak nowotwór się rozprzestrzenia. Chłopiec 
jest bardzo zmęczony leczeniem, walką i przeszedł pod opiekę hospicjum 
domowego, jednak ostatnia agresywna chemia daje pozytywne wyniki, więc 
wszyscy wierzą, że stan chłopca się poprawi. Wymarzony 42” telewizor 
pomoże mu uporać się z nudą podczas pobytów w domu i pozwoli choć na 
chwilę zapomnieć o chorobie. Dodatkowo Kamil dostał także swoje ulubione 
gry komputerowe typu wyścigi samochodowe i strzelanki. Chłopiec ucieszył 
się z prezentów, jednak nawet nie miał siły, aby wstać lub nawet porozmawiać 
z nami, dlatego nie 
siedzieliśmy u Kamila zbyt 
długo. Chcieliśmy aby 
nacieszył się swoim 
prezentem w rodzinnym 
gronie.  
 
Wielką radość w życie 
chłopca wnosi 2-letni brat 
Wiktor, który pomaga mu 
zapomnieć choć trochę o 
smutnej codzienności.  
 
Firmie INTER ROPE s.c. z całego serca dziękujemy za ufundowanie 42” 
telewizora. 
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Meble, kino domowe, ubrania i zabawki dla Sylwii  

 

10-letnia Sylwia ze Zwiernika (woj. podkarpackie) walczy z ostrą białaczką 
limfoblastyczną. 

Dziewczynka przebywa w 
domu, ale jest osłabiona 
leczeniem i przyjmuje 
chemię podtrzymującą. Jej 
największym marzeniem 
był powrót do domu, gdzie 
będą na nią czekały nowe 
meble i akcesoria. Sylwię 
odwiedziliśmy podczas 
Podróży Spełnionych 
Fantazji, w której 
towarzyszyli nam 

wolontariusze z Kanady.  
 
Dziewczynka uwielbia różowy kolor i Barbie, dlatego ogromna ilość 
prezentów, które spełniały te wymogi, przywołała piękny uśmiech na jej 
twarz. Oprócz zestawu mebli Sylwia dostała też zestawy akcesoriów do jej 
nowego pokoju – krzesełko, żyrandol, lampkę na biurko, firanki, pojemniki na 
zabawki, artykuły szkolne oraz tapetę z księżniczkami. Dziewczynka 
otrzymała także zestaw kina domowego, który zapewni jej i jej rodzeństwu 
ogromne atrakcje.   
 
Sylwia z radością otwierała także pozostałe prezenty ze swoimi ulubionymi 
bajkami – Barbie i Monster High. Bardzo szybko złapała kontakt z 
wolontariuszami i dlatego wspólne odkrywanie, co kryje się w kolejnych 
paczkach, sprawiło, że jej oczy aż iskrzyły ze szczęścia.  
 
Za wielką radość i spełnienie fantazji Sylwii z całego serca dziękujemy firmie 
INTER ROPE s.c., która ufundowała zestaw kina domowego, meble oraz liczne 
upominki. 


