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Przenośne DVD i zabawki dla Bartusia 
 

Bartuś ma niespełna 3 lata. Mieszka w Rypinie w woj. kujawsko-pomorskim. Od 

urodzenia Bartek choruje na wrodzoną wadę nerek – torbielowatość. Od półtora roku 

pojawia się silny krwiomocz. Mimo licznych zabiegów i operacji, lekarze nie potrafią 

znaleźć przyczyny tej dolegliwości. Bartosz bardzo cierpi przechodząc nawet zwykłe 

infekcje i przeziębienia, które zazwyczaj kończą się pobytem w szpitalu. 

Bartosz bardzo często przebywa w szpitalu i przydałby mu się tam przenośny 

odtwarzacz DVD z dużym zestawem bajek, które rozwiałyby szpitalną nudę, bo bardzo 

lubi oglądać bajki.  

Kiedy jest w domu, sam, bo jest jedynakiem, chciałby móc bawić się różnymi zabawkami. 

I właśnie o nich marzy. 

Tuż po Nowym Roku przedstawiciel fundacji przyjechał do Bartusia z prezentami. 

Chłopiec bardzo ucieszył się z zabawek, ze wszystkich tak samo. Każda niezwykle mu się 

podobała i wielopoziomowy garaż, narzędzia do majsterkowania i Miejskie Centrum 

Ratunkowe z klocków. Mama najbardziej ucieszyła się z przenośnego odtwarzacza DVD i 

kolekcji bajek. Wie, że ten sprzęt ułatwi trudne pobyty w szpitalu jej synkowi. 

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia marzenia Bartosza z całego serca 

dziękujemy, a w szczególności Inter Rope s.c. za podarowanie przenośnego odtwarzacza 

DVD z tunerem TV i bajek 
 

Dzięki zabawkom, filmom, przenośnemu DVD Bartuś łatwiej zniesie trudy ciężkiego 

leczenia.  
 

Dziękujemy z całego serca – bez Was wniesienie tak wielkiej radości w życie Bartosza 

nie byłoby możliwe.   



Przenośne DVD, bajki i zabawki dla Anety 

Prawie dwa lata temu u niespełna 4-letniej Anety z Janowa (gmina Dmosin) w woj. 

łódzkim wykryto 12 cm guz na lewej nerce. Niedługo potem postawiono diagnozę – guz 

Wilmsa. Lekarze zalecili 6-cio cyklową chemioterapię. Po pierwszej chemii guz pękł. 

Konieczne było przetaczanie krwi. Po kolejnych cyklach chemii, we wrześniu usunięto 

całą nerkę z guzem. Aneta przeszła 27 chemioterapii i radioterapię. Wiosną 2013 r. 

zakończono leczenie. Szczęście całej rodziny nie trwało długo. Po czterech miesiącach 

nastąpiła wznowa. Dziewczynkę czeka ciężkie i długie leczenie. Anetka uwielbia bawić 

się różnymi zabawkami, ale jej marzeniem było posiadanie przenośnego DVD z bajkami. 

Jej marzenia spełniły się tuż przed świętami Bożego Narodzenia.  

Dziewczynkę odwiedziliśmy w szpitalu. Anetka otrzymała wymarzony odtwarzacz DVD 

z tunerem TV i bajki. Dużo frajdy sprawiło dziewczynce rozrywanie papierów, w których 

były popakowane prezenty. Anetka otwierając prezenty okazywała zachwyt nad każdą 

drobną rzeczą. Nie mogła się już doczekać przenośnego DVD, na którym od razu 

włączyła ulubioną bajkę z Myszką Miki. 

Sprzęt przekazała firma Inter Rope S.C. od wielu lat wspierająca dzieci. Oprócz tego 

Anetka otrzymała zabawki – lalki Barbie i domek dla niej od Pani Agnieszki Marciniak 

oraz świąteczną paczkę-niespodziankę z zabawkami, którą specjalnie dla niej 

przygotowali pracownicy Raiffeisen Polbank.  Dzięki prezentom czas spędzony w 

szpitalu będzie trochę przyjemniej i szybciej mijał. 

Darczyńcom – firmie Inter Rope s.c., Pani Agnieszce Marciniak oraz pracownikom 

Raiffeisen Polbank z całego serca dziękujemy za spełnienie marzeń Anetki.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Przenośny odtwarzacz DVD, filmy, zabawki i pościel dla Luci 

Luca ma 11 lat, mieszka w Lądku - Zdrój. Chłopiec urodził się z bardzo dużym 

niedotlenieniem mózgu, konsekwencją jest stwierdzone mózgowe porażenie dziecięce 

czterokończynowe. Poza tym Luca ma Zespół Westa i lekooporną padaczkę. Luca jest 

codziennie rehabilitowany. Ciężka praca przynosi efekty, trzymany za bioderka kroczy. 

Chłopiec przeszedł operacje metodą fibrotomii. Dzięki temu Luca potrafi stać na całych 

stopach, zmniejszyło się napięcie, nie wypycha głowy do tyłu, można go posadzić z 

nogami wyprostowanymi, wcześniej nie było to możliwe. Luca nie mówi, samodzielnie 

nie siedzi, ale jest pogodnym, ciekawym świata chłopcem. Marzył o posiadaniu 

przenośnego DVD z bajkami.  

Kilka dni po Nowym Roku do drzwi Luci zapukał kurier z paczką. Chłopiec bardzo się 

ucieszył, że przesyłka była zaadresowana do niego. Z wielkiego kartonu wyjął puzzle, 

klocki, zabawki - konie, które uwielbia. Były też pościele z końmi, przytulanka, filmy, 

m.in. z ulubieńcem – Shrekiem i oczywiście… wymarzony przenośny odtwarzacz DVD. 

 

Mama powiedziała, że Luca niezmiernie się ucieszył ze wszystkich prezentów. Bardzo 

lubi konie i teraz będzie mógł przykryć się kołdrą powleczoną poszwą z tymi pięknymi 

zwierzętami. I to ma dwie pościele na zmianę ma, więc na długo mu nie zabraknie. Na 

przenośnym odtwarzaczu będzie oglądał swoje ulubione bajki wszędzie, gdzie zechce. 

Natomiast klocki i puzzle przydadzą się nie tylko do zabawy, ale i do rehabilitacji Luci. 

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia marzenia Luci z całego serca dziękujemy, 

zwłaszcza Inter Rope s.c. za podarowanie przenośnego odtwarzacza DVD i filmów. 

 

 

 

 

 

 

 



Przenośny odtwarzacz DVD i zabawki dla Kuby 

Kuba z Katowic ma prawie 3 latka. Od urodzenia cierpi na rozszczep kręgosłupa i 

towarzyszący mu zespół Arnolda - Charliego i wodogłowie. 

Chłopiec większą część swojego życia spędził w szpitalach i na dojazdach. Jego leczenie i 

rehabilitacja będą trwały całe życie. Kubuś marzył o przenośnym odtwarzaczu DVD i 

zestawie bajek, które mógłby oglądać i rozwiać nieco szpitalną nudę. 

Po Nowym Roku przedstawiciel fundacji przyjechał do Kuby z prezentami. Chłopiec nic 

nie wiedział o wizycie, była to całkowita niespodzianka. Bardzo cieszył się ze 

wszystkiego co dostał. A otrzymał naprawdę dużo zabawek, książeczki, płyty CD, bajki i 

upragniony odtwarzacz DVD z tunerem TV. Cały czas śmiał się w głos. Ku zaskoczeniu 

dorosłych, najbardziej się ucieszył z książeczek – mały intelektualista ;) 

   

Wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia marzenia Kubusia z całego serca 

dziękujemy, a w szczególności Inter Rope s.c. za podarowanie przenośnego odtwarzacza 

DVD i filmów. 
 

Dzięki książkom, filmom i odtwarzaczowi DVD Kubuś łatwiej zniesie trudy ciężkiej 

rehabilitacji i leczenia. Zabawki natomiast dostarczą mu rozrywki w domu.  

 

Dziękujemy z całego serca – bez Was wniesienie tak wielkiej radości w życie Kuby nie 

byłoby możliwe.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telewizor, filmy i kosmetyki dla Jadwigi  

12-letnia Jadwiga z Lublina choruje na chłoniaka. Marzeniem dziewczynki, które 

spełniło się podczas Podróży Spełnionych Fantazji, był telewizor oraz zestawy filmów 

młodzieżowych.   

Jadwiga początkowo była bardzo onieśmielona, ponieważ nie spodziewała się, że 

przyjadą do niej goście, którzy sprawią, że jej marzenie stanie się rzeczywistością. 

Dziewczynka potrzebowała trochę czasu, żeby oswoić się z sytuacją, najbardziej 

pomogły w tym prezenty. 

Jadwiga zaczęła rozpakowywanie prezentów od najmniejszych. Dziewczynka bardzo 

dużo czasu spędziła w szpitalu, dlatego cieszy się każdą chwilą spędzoną w domu. Dwie 

gry planszowe, które kryły się w pierwszych kolorowych papierach, zapewnią jej 

godziny zabawy z bratem Kamilem. Dwa kolejne prezenty były typowymi podarunkami 

dla dziewczyn, dlatego Jadwiga zasiadła z wolontariuszkami z Kanady na podłodze i od 

razu zaczęła je z nimi sprawdzać. Zestaw do robienia perfum oraz kolejny do robienia 

ozdób z kwiatów zapewnił im wesołe chwile. Bariera językowa szybko zniknęła. W tym 

czasie dwie inne wolontariuszki zabrały się za podłączanie wymarzonego prezentu 

Jadwigi – telewizora. Ze względu na obniżoną odporności dziewczynka musi przebywać 

w domu. Bardzo się nudzi, więc nowy telewizor zapewni jej moc atrakcji i choć na chwilę 

sprawi, że Jadwiga zapomni o samotności i tęsknocie za rówieśnikami.  

Wizyta była nie tylko ważna dla dziewczynki, ale także dla jej mamy. Wszystkie 

wolontariuszki poruszone były ciężkimi warunkami w jakich mieszka 3-osobowa 

rodzina, ale także wszystkie wyniosły z tego domu piękne wspomnienia uśmiechu 

Jadwigi. 

Za spełnienie fantazji Jadwigi dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom, 

zwłaszcza Zarządowi firmy Inter Rope S.C. za 

ufundowanie telewizora, zestawu filmów 

młodzieżowych, zestawu do robienia perfum i 

ozdób z kwiatów. 



Traktor elektryczny i zabawki dla Miłosza 

Miłosz ma 4 latka i mieszka w Świdnicy. Chłopiec cierpi na wadę serca oraz na 

dziecięce porażenie mózgowe. Miłosz jest ogromnym miłośnikiem samochodów i 

traktorów dlatego też dostał od nas duży traktor na akumulator, który będzie mógł 

samodzielnie prowadzić.  

Traktor, który był największym marzeniem Miłosza został dostarczony z 

wyprzedzeniem czasowym, tak, aby tata mógł złożyć wszystkie części i uruchomić 

pojazd. Traktor był od jakiegoś czasu „ukrywany” przed Miłoszkiem w bagażniku 

samochodu - ledwo się tam zmieścił.  Gdy podjechaliśmy wraz z naszymi 

wolontariuszami pod dom chłopca tata Miłosza czekał już na nas z gotowym prezentem. 

Miłosz nic nie wiedział o naszej wizycie. Dlatego jak zapukaliśmy do drzwi, chłopiec 

lekko się wystraszył, zwłaszcza, że prowadząc traktor narobiliśmy sporego hałasu. 

Szybko jednak przełamaliśmy barierę, gdy Miłosz uruchomił radio w traktorze. Przy 

dźwiękach piosenki nasze wolontariuszki zaczęły tańczyć, a Miłosz podziwiał je z 

zachwytem. Nie trwało to jednak długo, ponieważ w bagażniku traktora czekały na 

Miłosza inne podarunki. Chłopiec żwawo rozpakowywał prezenty i z zachwytem 

wkładał jej z powrotem na pakę bagażnika. Z tak zapakowanym autem postanowił 

pochwalić się wszystkim sąsiadom w bloku, jeżdżąc tam i z powrotem po korytarzu. 

Jednak szybko znudziło mu się jeżdżenie wewnątrz i zadecydował, że koniecznie musi 

się pochwalić nowo zdobytymi umiejętnościami na dworze. Miłosz jest szczęściarzem, 

ponieważ tuż przed jego blokiem znajduje się plac manewrowy dla rowerzystów. 

Chłopiec jeździł po placu jak prawdziwy zawodowiec, był bardzo zadowolony.  Miłosz 

pozwolił sobie także na małe psoty - kierował prosto w grupę naszych wolontariuszek, 

które te z piskiem uciekały przed złowieszczo brzmiącym traktorem. Zabawy było, co 

niemiara! Miłosz był tak podekscytowany swoimi prezentami, że mama chłopca zaczęła 

się martwić, czy jego serduszko wytrzyma te wszystkie emocje… W kolejnym tygodniu 

Miłosz znowu miał się stawić w szpitalu na dłuższy pobyt, więc doskonale trafiliśmy z 

wizytą. Nasza wizyta była wspaniała i moc pozytywnych emocji na długo pozostanie z 

nami. 

Za spełnienie fantazji Miłoszka z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom, w 

szczególności Wspólnikom i Zarządowi firmy Inter Rope S.C. za ufundowanie 

elektrycznego traktora i pozostałych zabawek. 

 


