
 

 

Marzenia podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja spełnione dzięki 

wieloletniemu Przyjacielowi FANTAZJI, firmie INTER ROPE S.C. 

 

Dron dla Igora 

14-letni Igor pochodzi z Mielca. Jesienią 2018 roku zaczął się 

uskarżać na ból w ręce i wyczuł w niej guza. Niestety, dalsza 

diagnostyka wykazała obecność nowotworu złośliwego – 

mięsaka. Leczenie rozpoczęło się od chemioterapii, a następnie 

przeprowadzono operację usunięcia guza, po czym ponownie 

konieczna była chemio- i radioterapia. Obecnie wygląda na to, 

że nowotwór został pokonany, jednak Igor pozostaje pod ścisłą 

kontrolą lekarską. 

Jakiś czas temu w głowie Igora pojawiło się marzenie o 

własnym dronie. Chciałby nauczyć się nim sterować oraz robić 

profesjonalne zdjęcia i kręcić filmiki z lotu ptaka.  

Już niedługo chłopiec będzie mógł poświęcić się nowej pasji. 

Stał się bowiem właścicielem wymarzonego drona, dzięki 

któremu zyska nowe spojrzenie na najbliższą okolicę. 

Nastolatek bardzo ucieszył się ze spełnienia swojej fantazji i już 

planuje trasy przelotu dla swojego urządzenia. A jeśli pogoda nie będzie sprzyjała podniebnym 

wycieczkom, Igor będzie mógł spędzić miło czas, oglądając filmy i zajadając się słodyczami, które 

również znalazły się w paczce. 

 

Smartfon dla Darii 

Kiedy Daria miała 2 miesiące, stwierdzono u 

niej mukowiscydozę. Od tego momentu zaczęła 

się jej walka o zdrowie i życie. Ciągła 

rehabilitacja, długie pobytu w szpitalu i liczne 

ograniczenia to codzienność 18-latki, a nauka z 

rówieśnikami w szkole czy beztroskie wycieczki 

z przyjaciółmi były i są nieosiągalne. Stan 

dziewczyny systematycznie się pogarsza, 

obecnie została zakwalifikowana do 

przeszczepu płuc i czeka na operację. 

Choroba Darii znacznie ogranicza jej możliwości 

kontaktów towarzyskich. Narzuca wiele zakazów i nakazów i powoduje, że dom stał się centrum jej 

świata. Na szczęście nowoczesne technologie znacznie ułatwiają interakcje i zdobywanie wiedzy bez 



ruszania się z łóżka. Nastolatka marzyła o nowoczesnym telefonie, który umożliwiłby jej maksymalne 

korzystanie z życia bez wychodzenia z mieszkania. 

Smartfon, który niedawno otrzymała Daria, był zarówno wielką niespodzianką, jak i powodem 

ogromnej radości. To małe urządzenie oznacza dla naszej Podopiecznej wielkie możliwości. Dzięki 

opcji dzwonienia, Internetowi, komunikatorom oraz portalom społecznościowym będzie mogła brać 

udział w życiu towarzyskim i kulturalnym pomimo ograniczeń podyktowanych chorobą. Oprócz 

wymarzonego telefonu, dziewczyna stała się również właścicielką wielu nowych kosmetyków do 

pielęgnacji ciała, twarzy i makijażu. Jak dla każdej młodej kobiety, zadbany wygląd jest dla Darii 

ważny, więc ta część prezentu również bardzo ją ucieszyła. 

 

Konsola PS4 dla Agaty 

Agata z Kalisza w maju skończy 18 lat. Jeszcze 6 lat temu była pełną energii, wysportowaną 

dziewczyną. Uwielbiała aktywnie spędzać czas - jeździła konno, uprawiała lekkoatletykę. Gdy pojawiły 

się bóle nogi wszyscy, włącznie z lekarzami, uznali, że to przetrenowanie. Niestety, po kolejnych 

badaniach odkryto nieoperacyjnego guza w okolicy kości 

krzyżowej. Diagnoza – mięsak Ewinga. Po długim leczeniu 

uzyskano remisję, ale po dwóch latach rak powrócił i dał 

przerzuty do płuca. Dwa lata później nastąpiła kolejna 

wznowa. Agata nie pamięta już, ile razy brała chemię, ile 

razy poddawana była naświetlaniom. Dziś jest w domu. 

Nowotwór w płucu też, a jedynym ratunkiem jest lek 

hamujący jego rozwój. 

Jednym z największych marzeń Agaty była konsola PS4 

pro move z kamerką i dwoma padami. Nastolatka bardzo 

chciałaby choć na chwilę oderwać się od nieprzyjemnych 

myśli związanych z chorobą i na powrót poczuć 

beztroskę towarzyszącą zabawie. 

Życie jest na szczęście pełne nie tylko przykrych, ale też 

bardzo przyjemnych niespodzianek. Niedawno 

przekonała się o tym Agata, która otrzymała tajemniczą 

paczkę. Ku nieskrywanej radości, odkryła, że w środku 

znajduje się jej wymarzona konsola, z dwoma padami, 

kamerką i sensorami ruchu. Prezentem była zachwycona 

również młodsza siostra nastolatki. Obie dziewczyny nie mogły się wprost doczekać, kiedy wypróbują 

nowy sprzęt. Żeby im to ułatwić, do PlayStation 4 zostały dołączone gry, przy których z pewnością 

czeka je mnóstwo zabawy. Kiedy po wirtualnych szaleństwach, Agata będzie chciała odpocząć, 

zrelaksować się i zadbać o wygląd, ułatwi jej to druga część niespodzianki – dwa zestawy wspaniałych 

kosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy i makijażu.   

 

Laptop dla Michała 

Pełnoletni Michał z Rokietnicy stoczył dramatyczną walkę z nowotworem mózgu. Nastolatek ma za 

sobą operację usunięcia guza, tygodniową śpiączkę, chemio- i radioterapię. Dzisiaj wciąż jest pod 



opieką wielu specjalistów i zmaga się z powikłaniami po 

agresywnym leczeniu (niedosłuch, niedowidzenie, mniejsze 

czucie w prawej ręce). Po wielu latach nauczania 

indywidualnego chłopak wrócił do szkoły, jednak okazało 

się to dla niego niełatwe. 

Największym marzeniem Michała był nowy laptop. W 

wirtualnym świecie nastolatek czuje się najbezpieczniej, 

dlatego spędza w nim dużo czasu. Niestety, dotychczas nie 

dysponował odpowiednim sprzętem, by móc w pełni 

wykorzystać możliwości, jakie daje technologia. 

Teraz nic już nie stanie na przeszkodzie rozwijaniu 

komputerowej pasji Michała. Chłopiec otrzymał niedawno 

paczkę, w której znalazł wymarzonego laptopa. Ten 

prezent pozwoli rozwijać nastolatkowi zdolności 

informatyczne. Jednak, co ważniejsze,  być może pokaże 

mu, że świat nie jest miejscem, gdzie dzieją się tylko złe 

rzeczy i da odwagę do realizacji marzeń. 

 

Rower dla Zosi 

6-letnia Zosia z Borysławic zachorowała na początku 2016 

roku. Rodziców zaniepokoiło pojawienie się oczopląsu 

oraz zaburzeń chodu. W wyniku szeregu badań stwierdzono 

guz śródpiersia oraz zespół Kinsbourne’a. Lekarze podjęli się 

operacji wycięcia guza, ale niestety po zabiegu nasiliły się 

objawy zespołu paranowotworowego – dziewczynka 

przestała chodzić i mówić. Dodatkowo w trakcie leczenia 

Zosia uległa poparzeniu wrzątkiem. Konieczny był przeszczep 

skóry, ponieważ oparzenie w okolicy obojczyka okazało się 

bardzo głębokie. Na dzień dzisiejszy kilkulatka zakończyła 

leczenie onkologiczne, ale nadal boryka się z objawami 

neurologicznymi zespołu Kinsbourne’a. 

Zosia ma dużo zwykłych, dziecięcych marzeń. Jednym z nich 

był dziewczęcy rowerek, na którym mogłaby jeździć na bliższe 

i dalsze wycieczki ze swoim tatą. Jazda na rowerze to nie tylko frajda, ale też świetna forma 

rehabilitacji, która jest ciągle bardzo potrzebna naszej małej podopiecznej. Nadchodząca wiosna 

zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zosia będzie mogła w pełni wykorzystać zbliżające 

się ciepłe dni, ponieważ od niedawna jest dumną posiadaczką nowego roweru. Prezent został już 

wypróbowany i dziewczynka jest przeszczęśliwa.  

Igor, Daria, Agata, Michał i Zosia przeżyli prawdziwie magiczne chwile. Ich  radości nie da się opisać 

słowami. Z całego serca dziękujemy firmie INTER ROPE S.C. To dzięki Wam niemożliwe stało się 

możliwym... nie po raz pierwszy  

Dziękujemy, że jesteście z nami !!! 


