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Fundacja 
„NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”
od blisko 25 lat pomaga dzieciom chorym na raka. Wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają tu na leczenie z całego kraju. To największy dziecięcy 
ośrodek przeszczepowy w Polsce. Każdego roku lekarze i pielęgniarki walczą w nim o życie 2 tysięcy dzieci. Fundacja 
wspomaga ich w tej pracy, dzięki pomocy Darczyńców. Finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny 
oraz wspiera badania naukowe, które procentują postępem w diagnostyce i skuteczności leczenia. Z inicjatywy 
i przy udziale Fundacji, we Wrocławiu przy ul. Borowskiej został wybudowany Przylądek Nadziei – najnowocześniejszy 
w Polsce szpital onkologiczny dla dzieci.   
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„Bieg po nadzieję” to charytatywna 
sztafeta organizowana podczas 
wrocławskiego maratonu, w której 
co roku bierze udział około 90 zawodników. 
Każdy z nich przekazuje swoją opłatę 
startową na rzecz naszych Podopiecznych. 
W tym roku przygotowania do startu idą 
już pełną parą. Bo nasi wielcy biegacze 
podnoszą poprzeczkę – walczą nie tylko 
o lepszy czas, ale i o to, żeby zebrać 
więcej pieniędzy dla dzieci chorych na raka! 
Dołączcie do nich!

Góra po prawej: 
Co roku wielką charytatywną sztafetę otwiera 
prof. Alicja Chybicka, która kieruje kliniką onkologii dziecięcej.

BIEGNĄ PO NADZIEJĘ
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Fundacja co roku organizuje 
dla swoich Podopiecznych 
wielki Bal Karnawałowy, który 
pozwala maluchom choć na chwilę 
zapomnieć o trudnej walce, 
jaką toczą każdego dnia. 
Pamiętamy, że dla tych małych 
wojowników równie ważne 
jak skuteczne leczenie, 
jest dobre samopoczucie. 
Uśmiechy ułatwiają im tę ciężką 
walkę, a bajkowe kosti umy 
pozwalają wierzyć, że spełni się 
ich największe marzenie 
i pokonają raka. 

KARNAWAŁ JAK Z BAJKI 

Zabawę zorganizowaliśmy 
dzięki uprzejmości klubu JAZZDA.
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Dzień Dziecka, który Fundacja organizuje w ogrodzie Domu Nadziei 
jest już tradycją, na którą maluchy leczące się w klinice przy ul. Bujwida, 
czekają co roku. Atrakcje pozwalają im choć na chwilę zapomnieć o szpitalnej 
rzeczywistości. Tego wyjątkowego dnia robimy wszystko, żeby na ich buziach 
pojawiły się uśmiechy – zapraszamy magików, sportowców, a nawet 
rajdowców i konną sekcję wrocławskiej straży miejskiej. Jest kolorowo, głośno 
i bardzo radośnie, a wszystkie strachy chowają się w kąt!

KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA
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Po lewej stronie: 
Nasz mistrz olimpijski Paweł Rańda 
co roku wspiera małych zawodników.

Co roku wraz z Akademią Wychowania Fizycznego organizujemy onkoigrzyska – wielką olimpiadę, na której zmierzyć się mogą mali 
wojownicy, którzy pokonali raka. Od ośmiu już lat, raz do roku walczą w kilkunastu dyscyplinach, między innymi w biegach, pływaniu i tenisie 
stołowym. Mali sportowcy mają zawsze pełną widownię i to złożoną nie tylko z ich rodziców i lekarzy, ale i wielkich polskich olimpijczyków.

WOJOWNICY NA START

Po prawej stronie na górze: 
Otuchy dzieciom dodawała też 
pływaczka Otylia Jędrzejczak.
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Dół po prawej stronie: 
Grzegorz Dzik, przewodniczący 
społecznej Rady Fundacji 
od lat wspiera naszych Podopiecznych. 
Na zdjęciu z Agnieszką Aleksandrowicz, 
prezes naszej Fundacji.

Góra po lewej stronie: 
Aktorka Małgorzata Pieńkowska 
zaczarowała publiczność zgromadzoną 
w Operze w 2014 roku.

Dół po lewej stronie: 
Marcin Mirowski i jego 
The Film Harmony Orchestra 
tworzą piękne aranżacje 
muzyki fi lmowej.

Koncert Nadziei to jedno 
z największych charytatywnych 
wydarzeń artystycznych w Polsce. 
Co roku przyciąga nie tylko 
miłośników doskonałej muzyki, 
ale również ludzi, którzy chcą 
pomagać najbardziej potrzebującym. 
W tym roku tak hojnie wsparli 
Fundację, że na jej konto wpłynęło 
aż pół miliona złotych. 
To rekord w skali kraju! 
Nikt do tej pory na koncercie 
dobroczynnym nie zebrał 
takiej kwoty.

KONCERTOWO PRZYNOSZĄ NADZIEJĘ 

Góra po prawej stronie: 
Prof. Alicja Chybicka, prof. Krzysztof Kałwak 
i Martyna Wojciechowska stworzyli na scenie 
zgrane muzyczne trio. 
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Dół środek: 
Anna Dereszowska 
wzruszająco wykonała balladę 
„Uciekaj moje serce” 
z serialu Jan Serce.

Dół prawa: 
Artur Barciś 
w teatralnym stylu wystąpił w utworze 
na motywach piosenki 
„Money” z fi lmu Kabaret. 

Góra: 
W tym roku na scenie wystąpili 
przedstawiciele 12 sponsorów.

Dół od lewej: 
Zbigniew Zamachowski brawurowo zaśpiewał 
„My rifl e, my pony and me” z westernu Rio Bravo.

Unikatowa formuła Koncertu Nadziei 
zakłada, że w jego pierwszej części 
w rolę wokalistów i muzyków wcielają 
się przedstawiciele banków, korporacji 
i fi rm, wspierających dzieci chore na 
raka. Podczas drugiej części występują 
największe gwiazdy polskiej sceny 
fi lmowej i teatralnej. Na scenie 
towarzyszy im orkiestra symfoniczna 
„The Film Harmony Orchestra” 
pod kierunkiem Marcina Mirowskiego. 

KONCERTOWO PRZYNOSZĄ NADZIEJĘ 
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Korowód Nadziei to wielka parada, która od kilku już lat 
na początku września przechodzi ulicami Wrocławia. 
W wielkim marszu bierze udział sekcja konna straży miejskiej 
i liczne grupy taneczne i wokalne z całego Dolnego Śląska. 
Do radosnego pochodu co roku włączają się tysiące 
wrocławian, którzy towarzyszą nam w drodze do Placu 
Gołębiego na Rynku. Przyłączcie się do nas i pokażcie 
maluchom chorym na raka, że jesteście z nimi.

KOROWÓD NADZIEI
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Korowód Nadziei jest nie tylko plenerową imprezą charytatywną, ale też wielkim świętem dla naszych Podopiecznych, 
którzy biorą w nim udział. Te barwne i wesołe pochody pozwalają zwrócić uwagę na trudną sytuację dzieci walczących z rakiem, 
które ze względu na leczenie nie mogą wraz z rówieśnikami rozpocząć roku szkolnego. Dzięki takim wydarzeniom możemy 
mówić o ich potrzebach i zachęcać do ich wspierania.

KOROWÓD NADZIEI
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Kampania zachęcająca do wpłacania 
1% podatku na rzecz naszych 
Podopiecznych to dla nas najgorętszy 
okres w roku – rozdajemy setki ulotek, 
rozwieszamy billboardy w całym 
mieście, ale przede wszystkim 
produkujemy energetyczne spoty 
reklamujące Fundację. 
W tym roku wszystko pod hasłem 
– „Nie musisz stawać na głowie, 
żeby pomóc – wystarczy 1%”. 
Reklamę razem z małymi pacjentami 
nagrała nasza ambasadorka 
Martyna Wojciechowska. 
Spot można było oglądać 
na antenach największych polskich 
stacji telewizyjnych.   

KRĘCIMY SPOT NA 1%

Zdjęcia fi lmowe realizowaliśmy dzięki gościnności 
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA.
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Martyna Wojciechowska 
jest ambasadorką budowy 
Przylądka Nadziei 
i korzysta z każdej okazji, 
żeby odwiedzić klinikę 
dla dzieci chorych na raka, 
która powstała przy 
ul. Borowskiej we Wrocławiu. 
Podróżniczka nie tylko zachęca 
do wpłacania pieniędzy 
na rzecz małych pacjentów 
i kliniki Przylądek Nadziei, 
ale i sama przeznaczyła na ten 
cel aż 50 tysięcy złotych 
ze swoich prywatnych środków!  

AMBASADORKA W PRZYLĄDKU
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Martyna Wojciechowska za każdym razem podczas pobytu we Wrocławiu, spotyka się z małymi pacjentami kliniki onkologii dziecięcej.
Podróżniczka opowiada im o swoich wyprawach w najbardziej egzotyczne zakątki świata, a dla każdego malucha zawsze 
ma przygotowaną małą niespodziankę. Ostatnim razem wszystkie dzieci dostały od niej książeczki jej autorstwa z opowieściami 
rówieśników z różnych krajów.  

PODRÓŻNICZKA U NASZYCH DZIECI 
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Nasi Podopieczni miesiącami 
nie mogą opuszczać szpitalnych 
sal i nawet spacer po korytarzu 
jest dla nich wyzwaniem. 
Dlatego dbamy o to, żeby 
jak najbardziej umilić im czas, 
jaki muszą spędzić w klinice. 
I co roku organizujemy im 
wspaniałe Mikołajki 
– na każdego malucha czeka 
wtedy nie tylko góra prezentów 
i słodyczy, ale i mnóstwo zabaw 
z animatorami, którzy potrafi ą 
każdego rozweselić. 

MIKOŁAJKI W KLINICE
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Mimo ogromnych starań lekarzy, 
część dzieci przegrywa trudną 
i dramatyczną walkę z rakiem. 
Co roku w listopadzie spotykamy się 
na uroczystym nabożeństwie 
poświęconym ich pamięci. 
Podczas mszy w kościele św. Krzyża 
na Ostrowie Tumskim, ksiądz 
wyczytuje nazwiska małych 
pacjentów, a ich rodziny 
i przyjaciele oraz pracownicy 
Fundacji i kliniki składają przed 
ołtarzem zapalone znicze. 
Po wspólnej modlitwie przychodzi 
czas na poczęstunek, chwilę 
rozmowy i wspomnienie.

ODESZLI, ALE O NICH PAMIĘTAMY
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Przylądek Nadziei jest najnowocześniejszą w Polsce 
kliniką dla dzieci chorych na raka. Fundacja jest nie tylko 
pomysłodawcą tej ogromnej budowy, ale i wspólnie 
z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym koordynowała 
cały proces inwestycyjny. Przeprowadziła też największą 
w naszym kraju społeczną akcję zbierania środków na rzecz 
Przylądka Nadziei i na funduszu budowy zgromadziła 
pierwsze 10 mln zł. W tym szpitalu lekarze będą mogli 
diagnozować i leczyć dzieci w warunkach na najwyższym 
światowym poziomie.

PRZYLĄDEK NADZIEI JUŻ WE WROCŁAWIU
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Raz do roku zabieramy naszych 
Podopiecznych na niezwykły 
rejs statkiem po Odrze. 
Na pokładzie dzieci wita pirat-kapitan, 
który wręcza wszystkim chorągiewki 
z charakterystyczną trupią czaszką 
z zasłoniętym okiem. Maluchy na 
chwilę zamieniają się w piratów, 
a nasi wolontariusze i animatorzy 
przenoszą je w świat morskich bitew 
i podbojów. Taka wycieczka w kraj 
wyobraźni, która trwa dwie godziny, 
ładuje dzieciom akumulatory na 
wiele tygodni i daje nowych sił do walki 
z prawdziwym przeciwnikiem – rakiem.

MALI PIRACI RUSZAJĄ W REJS   
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Organizowane raz do roku 
dwugodzinne rejsy po Odrze 
pozwalają maluchom choć 
na chwilę zapomnieć o swojej 
chorobie. Fundacja stara się 
wszystkie pieniądze przeznaczać 
bezpośrednio na leczenie 
swoich Podopiecznych. 
Mamy jednak świadomość, 
że organizowanie takich imprez, 
jak rejs statkiem po Odrze, 
jest dla dzieci walczących 
z rakiem niemal tak samo ważne, 
jak zakup drogich leków, czy pobyt 
w sanatorium, za który płacimy. 

MALI PIRACI RUSZAJĄ W REJS
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Na górze: 
Bo gwiazda jest tylko jedna 
– nawet, gdy w sali pojawi się 
aktor Mikołaj Roznerski. 

Godziny spędzone na szpitalnych łóżkach 
potrafi ą dać się we znaki naszym 
Podopiecznym. Dlatego robimy wszystko, 
żeby oderwać ich myśli od walki z chorobą 
i żeby na ich twarzach zagościła radość. 
A pomagają nam w tym najwięksi polscy 
aktorzy, którzy chętnie wpadają do kliniki 
z wizytą. Czytają dzieciom bajki, żartują 
i zawsze dadzą sobie zrobić zdjęcie, a przede 
wszystkim godzinami potrafi ą odpowiadać 
na najtrudniejsze dziecięce pytania.

AKTORZY Z MISJĄ UŚMIECHU

Oba na dole: 
Dominika Ostałowska 
swoim łagodnym uśmiechem rozgrzała 
niejedno serce.

Po lewej stronie: 
Selfi e z Olgą Bołądź, które można wrzucić na portal 
społecznościowy – to możliwe tylko u nas!
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Nasza Fundacja ma kilkudziesięciu 
wolontariuszy gotowych do pomocy 
dzieciom walczącym z rakiem. 
Zbierają pieniądze do puszek, 
roznoszą setki ulotek, ale przede 
wszystkim sprawiają, że na ich 
widok nasi Podopieczni zawsze 
zaczynają się uśmiechać. 
Na wielkich festynach malują 
twarze i skręcają fantazyjne 
zwierzaki z balonów, ale naprawdę 
niezastąpieni są każdego dnia, 
gdy przychodzą do szpitala 
poczytać maluchom książkę, 
opowiedzieć bajkę i po prostu 
potrzymać za rękę. 

WOLONTARIUSZE ZAKRĘCENI NA PUNKCIE POMOCY
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Odpadający tynk, zacinająca się 
winda i grzyb na ścianach 
– takie warunki w szpitalu mogą 
zagrozić zdrowiu i życiu każdego 
małego pacjenta. Wiedzą o tym 
zarówno lekarze, jak i rodzice dzieci, 
które leczyły się w poniemieckim 
budynku przy ul. Bujwida. 
To dlatego Fundacja zainicjowała 
budowę Przylądka Nadziei, 
najnowocześniejszej w Polsce 
kliniki onkologii dziecięcej, 
która powstała we Wrocławiu. 

STARE MURY STRASZYŁY DZIECI 
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W naszej wielkiej akcji, którą 
prowadziliśmy razem 
z Martyną Wojciechowską 
- „Złóż życzenia od serca” 
wzięło udział blisko 1000 osób. 
Każda z nich przesłała naszym 
Podopiecznym dobre słowa 
z okazji Dnia Dziecka. 
Wystarczyło wejść na naszą 
stronę internetową i wysłać 
maluchom elektroniczną pocztówkę. 
Wszystkie ciepłe i dodające otuchy 
życzenia od Przyjaciół znalazły się 
w Wielkiej Księdze, która trafi ła 
do maluchów walczących z rakiem.   

KSIĘGA PEŁNA CIEPŁYCH ŻYCZEŃ



www.naratunek.org

Kacper, 4 lata

DZIECI FUNDACJI

Nina, 4 lata 
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Filip, 10 lat 

DZIECI FUNDACJI

Martyna, 4 lata
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DZIECI FUNDACJI

Julianna, 2,5 roku 
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Weronika, 13 lat

DZIECI FUNDACJI

Olaf, 7 miesięcy 
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Iwo, 4 lata
Kornelia, 4 lata

DZIECI FUNDACJI

Jakub, 10 lat
Maja, 10 lat
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POMÓŻ DZIECIOM CHORYM NA RAKA

Zdjęcia autorstwa: Artur Zdral, Piotr Hawałej, Rafał Kurowski. Archiwum fundacji. 
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