
 

Spełniliśmy już ponad 8000 marzeń! 

Warszawa, 11 czerwca 2019 r. 
 

Spełnij marzenie małego Maksa i weź udział w aukcji charytatywnej Fundacji Mam Marzenie 
 
Wyjazd do Monachium na mecz Roberta Lewandowskiego – to największe marzenie chorego 9-letniego 
Maksymiliana. Aby je zrealizowad, Fundacja Mam Marzenie organizuje aukcje sportowych gadżetów – 
częśd z autografami popularnych sportowców. Osoby pragnące wesprzed Maksa w realizacji jego 
marzenia mogą kupid m.in. koszulkę Andrzeja Wrony i Legii Warszawa z autografami, piłkę do siatkówki 
ONICO Warszawa z podpisami, czy czapkę mistrza świata w skokach narciarskich Dawida Kubackiego. 
Aukcje potrwają do 24 czerwca. 
 
O Robercie Lewandowskim Maks wie praktycznie wszystko – od wzrostu i wagi po liczbę lajków na 
Facebooku. Jego pokój wypełniają książki o piłkarzu, z których czerpie swoją wiedzę. Sam Maks jest 
zawodnikiem drużyny piłkarskiej Mazur Karczew. Jak na utalentowanego zawodnika przystało zdarzało mu 
się grad praktycznie na wszystkich pozycjach – był już napastnikiem, obroocą i bramkarzem. Niestety 
choroba zmusiła go do przerwania treningów. 
 
Teraz Maks większośd tygodnia spędza w szpitalu i chod boisko był zmuszony zamienid na konsolę, to nawet 
tutaj nie pozwala, by choroba stanęła mu na przeszkodzie – w każdej wolnej chwili biegnie z kolegami do 
świetlicy, by grad. Nic więc dziwnego, że zapytany o największe marzenie, Maks bez wahania wymienił 
wyjazd na mecz Bayernu Monachium. 
 
– Podczas naszego spotkania Maks nieustannie zaskakiwał nas kolejnymi ciekawostkami dotyczącymi 
Roberta Lewandowskiego. Od razu widad było, że wybór wyjazdu na mecz Bayernu nie jest przypadkowy. 
Dodatkowo Maks urzekł nas swoją skromnością – jak sam powiedział, wie, że może się zdarzyd, że Robert 
Lewandowski w meczu nie zagra. Jednak już sama wizyta na nowoczesnym stadionie i atmosfera wielkiego 
spektaklu sportowego, jakim jest mecz Bayernu byłyby dla niego wyjątkowym i niezapomnianym 
doświadczeniem – opowiada Natalia Kwietniewska z Fundacji Mam Marzenie. – Energia i radośd, którą 
Maks tryska mimo ciężkiej choroby, a także zaangażowanie i pasja, z jaką opowiada o swoim idolu 
sprawiają, że realizacja jego wielkiego marzenia jest dla nas niezwykle ważna. 
 
Aby umożliwid temu małemu sportowemu kibicowi wyjazd, Fundacja Mam Marzenie zebrała liczne cenne 
gadżety sportowe, które każdy z nas może nabyd, przybliżając tym samym realizację marzenia Maksa: 
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=6631. 
 
Aukcje potrwają do 24 czerwca. Poniżej znajduje się pełna lista przedmiotów przeznaczonych na licytację 
dla Maksa.  
 
Koszulka Andrzeja Wrony 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-a-wrony-z-autografami-siatkarzy-onico-i9915043 
 
Piłka do siatkówki ONICO Warszawa 
https://charytatywni.allegro.pl/pilka-do-siatkowki-z-autografami-graczy-onico-i9915250 
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Koszulka Legii Warszawa 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-legii-warszawa-z-autografami-pilkarzy-i9919903 
 
Gogle trzykrotnego IMŚ na żużlu Taia Woffindena 
https://charytatywni.allegro.pl/gogle-t-woffindena-z-sezonu-2015-gdy-zostal-ims-i9919906 
 
Koszulka Taia Woffindena 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-taia-woffindena-i9919927 
 
Koszulka Artura Siódmiaka 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-artura-siodmiaka-z-autografem-i9919936 
 
Czapka Dawida Kubackiego 
https://charytatywni.allegro.pl/czapka-dawida-kubackiego-karta-z-autografem-i9919999 
 
Rękawice Tomasza Adamka 
https://charytatywni.allegro.pl/rekawice-bokserskie-z-autografem-t-adamka-i9920008 
 
Bluza hokejowa reprezentacji Polski 
https://charytatywni.allegro.pl/bluza-hokejowej-reprezentacji-polski-z-autografami-i9920011 
 
Koszulka reprezentacji Polski w rugby 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-reprezentacji-polski-w-rugby-i9920017 
 
Czapeczka Leona Madsena 
https://charytatywni.allegro.pl/czapka-z-daszkiem-teamu-leona-madsena-i9920020 
 
Koszulka siatkarskiej kadry Francji 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-treningowa-siatkarskiej-kadry-francji-i9920023 
 
Szalik Chelsea 
https://charytatywni.allegro.pl/szalik-laczony-chelsea-arsenal-i9920026 
 
Koszulka Viva La Pologne 
https://charytatywni.allegro.pl/koszulka-viva-la-pologne-2016-i9920032 
 
Karty z autografami skoczków 
https://charytatywni.allegro.pl/zestaw-3-kart-z-podpisami-stocha-kubackiego-i-huli-i9920035 
 
Szalik z tegorocznego finału Pucharu Polski w piłce nożnej 
https://charytatywni.allegro.pl/szalik-z-finalu-pilkarskiego-finalu-pp-i9920047 
 
Szalik z finału Ekstraligi w rugby 
https://charytatywni.allegro.pl/szalik-z-finalu-ekstraligi-rugby-2013-i9920053 
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Album siatkarski 2018 
https://charytatywni.allegro.pl/album-siatkarski-historia-zlota-2018-i9933850 
 
Album siatkarski 2014 
https://charytatywni.allegro.pl/album-siatkarski-historia-zlota-2014-i9933853 
 
O Fundacji Mam Marzenie: 

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeo dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalnośd fundacja chce 

dostarczad chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeo, które pozwolą chod na chwilę zapomnied o cierpieniu, wniosą  

w ich życie radośd, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłośd. 

Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku, jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. 

Fundacja rozpoczęła działalnośd w lutym 2004 r. w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów: 

Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznao, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.  

Od początku działalności aż do dziś wolontariusze Fundacji Mam Marzenie spełnili w sumie ponad 7 800 marzeo chorych dzieci.   

Allegro Charytatywni: 

Od początku swojej działalności, Allegro angażuje się w pomoc Fundacjom i Organizacjom Pożytku Publicznego. Inwestujemy w społeczności  

i udowadniamy, że technologia może rozwiązywad ludzkie problemy. Dlatego właśnie od 5 lat, w ramach działao z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

wspieramy akcję charytatywną „Kolacja marzeo”. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu klientów Allegro, którzy wykorzystują naszą platformę do pomagania innym, na 

realizację marzeo zebraliśmy już ponad 216 tys. zł! 
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