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Nazwa: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Adres: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

Siedziba: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres do korespondencji: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej: 

fundacja@spelnionemarzenia.waw.pl 

KRS: 0000128832 

Wpis do Rejestru nastąpił w dniu 30.08.2002 r., sygnatura akt WA XIX NS - REJ. 

KRS/11130/02/148 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

REGON: 015230062 

NIP: 526 26 54 001 

 

Organy nadzoru: 

 

Zarząd Fundacji 

- Prezes Fundacji - Tomasz Osuch, 

zamieszkały : ul. Nowogrodzka 6A lok. 22, 00-513 Warszawa 

Rada Fundacji: 

- Iwo Bulski – Przewodniczący Rady 

- prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska 

- dr Agnieszka Wypych 

- Maciej Belski 

- Małgorzata Foremniak 

- Jacek Kołodziejak 

- dr Anna Raciborska 

- Andrzej Nejman 
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- Jacek Wszoła 

- Patrycja Markowska 

- Szymon Majewski 

Komisja Rewizyjna: 

- Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 

- Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 

- Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 

Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy oraz pomocy społecznej dzieciom 

chorym na choroby nowotworowe, niesienia pomocy oraz pomocy społecznej rodzicom 

dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz niesienia pomocy społecznej, psychicznej i 

psychologicznej osobom dorosłym zarówno w trakcie leczenia onkologicznego jak i po jego 

zakończeniu, a także podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

- pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków, pomoc w uzyskaniu dotacji 

i zapomóg na leczenie osób chorych oraz przekazywanie prezentów pozyskanych od 

sponsorów dla osób chorych, 

- organizowanie osobom chorym, przebywającym w szpitalach spotkań z aktorami, 

cyrkowcami oraz z innymi, interesującymi dzieci i dorosłych, ludźmi, 

- organizowanie występów w szpitalach, 

- organizowanie zajęć dla osób chorych, mogących czasowo opuścić ZOZ, 

- organizowanie konkursów i wystaw prac osób chorych oraz aukcji, 

- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla osób 

chorych i ich opiekunów, 

- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z osobami 

chorymi, 

- organizowanie imprez na rzecz realizacji celów Fundacji w teatrach, operach, 

operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach 

sztuki, a także imprez w placówkach oświatowych, imprez sportowych organizowanych 
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wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych oraz imprez w ramach współzawodnictwa 

sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także imprez rekreacyjnych i plenerowych, 

- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

chorych mogących czasowo opuścić ZOZ i ich opiekunów, 

- organizowanie spotkań o charakterze naukowo – szkoleniowym z udziałem lekarzy i 

specjalistów mających/lub mogących mieć udział w procesie leczenia chorób 

nowotworowych. 

 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Terenem działania Fundacji Spełnionych Marzeń jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby 

zapewnić szeroki obszar beneficjentów Fundacja otworzyła Oddziały Regionalne przy 

szpitalach: 

 Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali 

w Lublinie. 

 Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach. 

 Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

dr St. Popowskiego w Olsztynie. 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych 

działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia 

onkologicznego u dzieci i ich rodzin. 

Fundamentalną zasadą działania jest otoczenie opieką chorych dzieci i ich rodzin od momentu 

zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, dając im siłę do walki i wiarę w 

pokonanie choroby. 

Cele statutowe w 2012 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia: 

Projekty realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi: 

Terapia poprzez śmiech: 

   -5.01.2012  Przedstawienie teatralne Fundacji ART na Litewskiej w Warszawie 
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W dniu 5 stycznia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbyło się taneczne przedstawienie pn. "Zgaduj, zgadula jak było za króla - legendy 

warszawskie". Projekt wyreżyserowała i przygotowała Maria Reif - prezes Fundacji ART, od 

lat współpracująca z Fundacją Spełnionych Marzeń. Fundacja ART zajmuje się produkcją 

spektakli teatralnych i muzycznych dla dzieci i młodzieży, które prezentuje m.in. w szpitalach 

i ośrodkach charytatywnych. 

- 19.01.2012 Teatralne spotkanie z "Krawcem Niteczką" na oddziale w Olsztynie 

Dnia 19.01.2012 na pacjentów oddziału onkologiczno-hematologicznym Szpitala Dziecięcego 

w Olsztynie czekała miła niespodzianka. Z barwnym i wesołym przedstawieniem pt. 

"Krawiec Niteczka" zawitała Pani Hanna Banasiak - aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek. 

Artystka zaprosiła naszych małych i dużych podopiecznych, aby towarzyszyli krawcowi 

Józefowi w podróży do Pacanowa. 

   - 3.04.2012 "Spotkanie z poezją dziecięcą" w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie  

Na oddziale onkologiczno-hematologicznym Szpitala Dziecięcego w Olsztynie powstają 

coraz to nowe tradycje. A to wszystko za sprawą wolontariuszy, którzy z dniem 3 kwietnia 

2012roku rozpoczęli nowy projekt pn. "Spotkania z poezją dziecięcą". Projekt ma na celu 

przybliżenie małym pacjentom wierszy polskich poetów. Podczas pierwszego spotkania 

dzieciaki zapoznały się z wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Każdy z 

wolontariuszy, przy użyciu przeróżnych rekwizytów i przebrań, przedstawił dzieciom 

wybrany wiersz. 

    - 24.04.2012 "Terapia poprzez śmiech" z klaunem Cluseczką na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 24 kwietnia naszych małych podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej odwiedził Klaun Cluseczka. Spotkania naszych podopiecznych z 

klaunami, ekwilibrystami, czarodziejami i mimami organizujemy w ramach cyklicznego 

programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". W rolę zabawnego 

klauna wciela się aktor Paweł Suski. 

    -18.06.2012 Spektakl teatralny "Król Maciuś Pierwszy miał rację" na Litewskiej w       

Warszawie 

W dniu 18.06.12 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbył się spektakl teatralny pt. "Król Maciuś Pierwszy miał rację". Projekt wyreżyserowała i 

przygotowała Maria Reif � prezes Fundacji ART., od lat współpracująca z Fundacją 

Spełnionych Marzeń. Fundacja ART zajmuje się produkcją spektakli teatralnych i 

muzycznych dla dzieci i młodzieży, które prezentuje m.in. w szpitalach i ośrodkach 

charytatywnych. Aktorzy zagrali przedstawienie na podstawie najsłynniejszej książki Janusza 

Korczaka. Na wstępie została przybliżona postać autora i jego kluczowe idee, a następie 

aktorzy w nieco skróconej wersji opowieści, acz niezwykle dowcipnej, zmierzyli się z 

dylematami Króla Maciusia Pierwszego. Spektakl stanowi aktywną formę rozmowy z dziećmi 
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z akcentami muzycznymi podkreślającymi emocje lub komentującymi zdarzenia. W 

spektaklu zagrali � Maria Reif - dziecko ulicy, Kacper Matula - Król Maciuś Pierwszy, Mark 

Kudriachov � saksofon (oprawa muzyczna spektaklu). 

    - 18.09.2012  "Terapia poprzez śmiech" na Litewskiej w Warszawie. 

W dniu 18 września naszych małych podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odwiedził mim Grześ. Spotkania naszych 

podopiecznych z klaunami, ekwilibrystami, czarodziejami i mimami organizujemy w ramach 

cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". W rolę 

zabawnego mima wcielił się aktor - Grzegorz Grzywacz. 

 

Warsztaty Plastyczne 

    -  26.03.2012  Arteterapia z Kasią Zielińską na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 26 marca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbyły się kolejne warsztaty plastyczne w ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń 

pn. "Arteterapia ... z Gwiazdą". Gościem specjalnym naszego spotkania była aktorka filmowa 

i teatralna - Kasia Zielińska, którą cała Polska pokochała w telewizyjnym programie 

rozrywkowym "Kocham Cię Polsko". Podczas wiosennych warsztatów królowała 

wielobarwna plastopianka, z której dzieci tworzyły przepiękne witraże. 

- 12.06.2012 Arteterapia z Anią Dereszowską na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 12.06.12 na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbyły się kolejne warsztaty plastyczne w ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń 

pn. "Arteterapia ...z Gwiazdą". Gościem specjalnym naszego spotkania była polska aktorka 

teatralno-musicalowa i filmowa - Anna Dereszowska, znana z przeboju kinowego "Lejdis" 

czy też z roli policjantki w serialu "Złotopolscy". Motywem przewodnim warsztatów było 

oczywiście EURO 2012. Dzieci wspólnie z Anią malowały farbami styropianowe piłki. Kto 

wie, może kiedyś piłkarze będą grali właśnie takim pięknymi kolorowymi piłkami 

- 26.06.2012  Arteterapia z Magdaleną Różczką" w Regionalnym Oddziale w 

Kielcach. 

W dniu 22.06.2012r. naszych podopiecznych odwiedziła popularna aktorka - Magdalena 

Różczka. W ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń pt. "Arteterapia ... z Gwiazdą" 

nasi mali pacjenci wspólnie z Magdą rozpoczęli przygotowania do Dnia Ojca. Dzieci 

przygotowywały laurki dla swoich ukochanych tatusiów. W ruch poszły nożyczki, brokaty, 

kolorowa bibuła, kredki ...a efekty wspólnej pracy były niesamowite. Jesteśmy przekonani, że 

laurki tatusiów zachwycą 

 - 27.07.2012 Arteterapia z firmą MATTEL POLAND na Litewskiej w Warszawie. 
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Arteterapia stanowi stały element psychoterapeutyczny realizowany przez Fundację 

Spełnionych Marzeń na oddziałach będących pod jej opieką. Na co dzień zajęcia prowadzone 

są przez sztab wykwalifikowanych wolontariuszy, a czasami przez znane i lubiane Gwiazdy 

lub wolontariat pracowniczy firm/partnerów FSM. W dniu 26 sierpnia zajęcia z naszymi 

podopiecznymi poprowadzili pracownicy firmy MATTEL POLAND - Partnera 

Programowego Fundacji od 2005. 

 

- 22.09.2012 Wizyta Świnki Peppy w Klinice Hematologii i Onkologii DSK w Lublinie 

W dniu 22.09.2012 r. na oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie przybył niezwykły bajkowy gość - Świnka Peppa. Świnkę Peppę kochają dzieci na 

całym świecie! Historię małej świnki, jej rodziny i przyjaciół często są wzruszające, ale 

zawsze dobrze się kończą. Świnka Peppa to prawdziwa gwiazda telewizji! Ma tysiące małych 

wielbicieli, dla których spotkanie z Peppą to wyczekiwane przeżycie! Podczas wizyty Świnki 

Peppa wraz ze swoimi przyjaciółmi zaprezentowała naszym podopiecznym radosne piosenki, 

które zachęciły dzieci do wspólnego tańca, oraz poprowadziła warsztaty plastyczne 

 

- 28.09.2012 Arteterapia z Szymonem Majewskim w Regionalnym Oddziale FSM w 

Lublinie 

W dniu 28.09.2012 naszych podopiecznych z regionalnego oddziału w Lublinie, już po raz 

kolejny odwiedził Szymon Majewski (Członek Rady Fundacji). W ramach programu Fundacji 

Spełnionych Marzen pn. "Arteterapia ...z Gwiazdą" nasi podopieczni wspólnie z Szymonem 

malowali na folii bajkowe postacie oraz robili zakładki do książek. Do wykonania tych prac 

dzieci miały do dyspozycji: farby, kolorowe kartki, mazaki, bibułę oraz mnóstwo kolorowych 

przedmiotów do ozdabiania zakładek. 

- 26.10.2012 Arteterapia z Mateuszem Damięckim na Litewskiej w Warszawie. 

W dniu 26.10.2012 na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejne warsztaty artystyczne w ramach 

cyklicznego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego pn. "Warsztaty z... Gwiazdą". 

Dzisiejszym gościem u naszych małych podopiecznych był wieloletni przyjaciel fundacji � 

Mateusz Damięcki. Dzieci wraz z Mateuszem malowały farbami akrylowymi na drewnianych 

deseczkach. Kreatywność małych artystów jak zwykle nas nie zawiodła... prace były 

imponujące 

Warsztaty Taneczne 

- 26.01.2012 Wieczór z Sambą na oddziale onkologii IMiD 

W dniu 26.01.2012 r. zgodnie z duchem trwającego karnawału, na oddziale chirurgii 

onkologicznej IMiD Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla swoich podopiecznych 
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wieczór z sambą brazylijską. Spektakl poprowadził Paweł Kucharczyk, znawca samby i 

muzyki brazylijskiej oraz menager grupy tanecznej "As Belezas do Brasil" (Ślicznotki z 

Brazylii). Tancerki, w niezwykle barwnych strojach, zaprezentowały układy choreograficzne 

inspirowane Carmen Mirandą i Sambą Rio de Janeiro. Program naszej karnawałowej podróży 

wzbogaciła Grupa CAPOEIRA UNICAR, której członkowie przedstawili podstawowe kroki 

capoeiry oraz technikę gry na berimbau. O muzyczną oprawę wieczoru zadbał Joâo Carlos do 

Nascimento wyśpiewując m.in. klasyczne dla Brazylii "bossa nowy". Dodatkowo Paweł 

Kucharczyk wprowadzając naszych podopiecznych w klimaty gorącej Brazylii, 

zaprezentował najbardziej charakterystyczne instrumenty brazylijskie, czego efektem było 

wspólne muzykowanie w rytmie samby. 

  - 16.02.2012 Wieczór z tańcem orientalnym w IMiD w Warszawie 

W dniu 16.02.2012 r. na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie Fundacja 

Spełnionych Marzeń zaaplikowała swoim podopiecznym solidną dawkę egzotycznej energii. 

W ramach cyklicznych "Wieczorków z tańcem" dla dzieciaków wystąpiły tancerki ze Szkoły 

Tańca ORIENTMANIA: Marta Lewsza, Katarzyna Szewczuk i Martyna Kowalska. Wieczór 

rozpoczęła założycielka szkoły - Pani Małgorzata Gonciarz, opowieściami na temat kultury 

arabskiej oraz o niezwykle ważnej roli, jaką pełnią w niej muzyka i taniec orientalny. 

Zaprezentowała także dzieciakom rekwizyty, których tancerki używają podczas tańca. 

- 10.03.2012 Wizyta roztańczonej Iwony Pavlovic na oddziale w Olsztynie 

W dniu 10.03.2012 do podopiecznych Fundacji z oddziału onkologiczno-hematologicznego 

Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zawitała mistrzyni tańca, sędzia programu , "Taniec z 

Gwiazdami" - Pani Iwona Pavlovic. Dzieci już od rana z niecierpliwością oczekiwały gościa. 

Iwona Pawlovic rozpoczęła swoją wizytę od odwiedzenia dzieci w salach, a następnie odbyło 

się spotkanie w świetlicy, na którym Pani Iwona opowiedziała m.in. o miłości do tańca i 

sędziowaniu w popularnym programie tanecznym. Nasz gość został obsypany pytaniami od 

pacjentów, rodziców i wolontariuszy. Oczywiście nie obyło się bez popisów tanecznych. W 

rytmie piosenki "Ai Se Eu Tego"" zatańczyliśmy choreografię przedstawioną przez "Czarną 

Mambę". Każdy z nas miał szansę poczuć się jak prawdziwy baletmistrz. Męska część 

naszych pacjentów została osobiście zaproszona przez gościa do wspólnego pląsu. 

Podopieczni otrzymali również upominki oraz autografy ze zdjęciem. Wizyta Pani Iwony 

rozbudziła w pacjentach zachwyt oraz entuzjazm do nauki tańca. 

- 25.10.2012  Wieczór z tańcem amerykańskim w IMiD w Warszawie 

Taneczne wieczory organizowane przez Fundację Spełnionych Marzeń na oddziale chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie to już wieloletnia tradycja. Nasi 

podopieczni na żywo poznają wszelakie rodzaje tańców z najdalszych stron świata. W dniu 

25.10.2012 zaprosiliśmy na oddział zespół taneczny - Omphalos Tribe, specjalizujący się w 

gatunku tanecznym pn. - American Tribal Style (potoczna nazwa - ATS). Omphalos Tribe to 

grupa stworzona przez kobiety, dla których taniec jest ogromną pasją i sposobem na 

szczęśliwe życie. American Tribal Style jest improwizowanym, z założenia wyłącznie 
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kobiecym, tańcem grupowym, gdzie nie ma miejsca na z góry ustaloną choreografię. To lider, 

który w danej chwili prowadzi grupę, decyduje jak będzie przebiegać układ taneczny. Ta 

niezwykła improwizacja czyni widowisko interesującym, często zaskakującym i sprawia, że 

widz śledzi każdy ruch tancerek podziwiając ich ruch, grację, a także wspaniałe, bogato 

zdobione stroje 

 

Warsztaty Muzyczne 

 - 16.01.2012 "Terapeutyczne muzykowanie" na Litewskiej w Warszawie 

Z nowym rokiem Fundacja Spełnionych Marzeń powraca do cyklicznych warsztatów pn. 

"Terapeutyczne muzykowanie", podczas których dzieci poznają budowę instrumentów, ich 

możliwości muzyczne, technikę gry, a także odkrywają zaczarowany świat dźwięków. Zajęcia 

poprowadziła Agnieszka Ryszczuk (flet poprzeczny, flet szklany oraz dzwoneczki), a 

towarzyszyła jej nasza wolontariuszka i koordynatorka warsztatów - Ania Gut (klarnet). 

Motywem przewodnim spotkania była tematyka zimowa, opowieści o Pani Zimie i o wietrze 

północnym zaklętym w dźwięki wydobywające się z instrumentów muzycznych. Dzieci 

czynnie uczestniczyły w zajęciach akompaniując na cymbałkach, tamburynie i 

dzwoneczkach. Warsztatom towarzyszył quiz, w którym dzieci miały za zadanie rozpoznać 

motywy muzyczne z najpopularniejszych bajek. "Terapeutyczne muzykowanie" nie tylko 

uwrażliwia i rozwija wyobraźnię, ale przede wszystkim jest zastrzykiem pozytywnej energii, 

tak potrzebnej naszym maluchom. 

-2.03.2012 "Terapeutyczne muzykowanie" w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

W dniu 02.03.2012 r. na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcego Szpitala w Lublinie, 

w ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapeutyczne muzykowanie" odbyły 

się warsztaty bębniarskie. Naszymi gośćmi byli członkowie zespołu bębniarskiego "Młode 

Djembe". Muzycy zabrali naszych małych podopiecznych w podróż w rytmach z całego 

świata, od afrykańskich poprzez azjatyckie i karaibskie. Zespół tworzy tę niezwykłą muzykę 

wykorzystując różnego rodzaju bębny, głównie djembe, conga i bongosy. Instrumentem 

przewodnim zespołu jest bęben afrykański DJEMBE (czyt. "Dżembe"), od którego pochodzi 

właściwie nazwa zespołu. Dzieci bardzo chętnie przyłączyły się do wykonywania 

rytmicznych utworów, wyklaskując nauczony rytm i wspólnie z zespołem śpiewając proste 

obrzędowe piosenki afrykańskie. 

- 26.03.2012 "Terapeutyczne muzykowanie" na Litewskiej w Warszawie. 

W dniu 26 marca na szpitalnym korytarzu oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie rozbrzmiały radosne nutki na klarnet, saksofon i pianino. Tym razem 

na warsztaty muzyczne, które Fundacja Spełnionych Marzeń realizuje w ramach cyklicznego 

programu pn. "Terapeutyczne muzykowanie", zaprosiliśmy muzyczne trio. Zajęcia 

poprowadziła Ania Gut (klarnet), a do zespołu dołączyły: Ala Szlempo (saksofon) i Gabrysia 

Machowska-Kopietz (pianino).Podczas cyklicznych zajęć dzieciaki poznają budowę 
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instrumentów, ich możliwości muzyczne, technikę gry, a także odkrywają zaczarowany świat 

dźwięków. Terapeutycznej roli muzyki nie musimy udowadniać, przede wszystkim w miejscu 

tak szczególnym, jakim jest szpital. Dla naszych małych podopiecznych to taki swoisty 

"zastrzyk" pozytywnej energii, który świetnie uzupełnia się z ... tym prawdziwym. 

 

- 5.05.2012 Wizyta Magdaleny Welc w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie. 

W dniu 5.05.2012r naszych podopiecznych z oddziału Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii w Lublinie odwiedziła zwyciężczyni III edycji programu telewizyjnego pn. 

"Mam Talent" � Magdalena Welc. Podczas wizyty Magda zaśpiewała nam piosenki z 

repertuaru Edyty Geppert � "Kocham Cię życie " oraz "Nie żałuje". Magda została 

niezmiernie miło powitana przez nasze dzieciaki i ich rodziców. Każdy mógł sobie zrobić 

pamiątkowe zdjęcie oraz wszyscy nasi podopieczni zostali obdarowani zdjęciem z autografem 

Magdaleny Welc. 

- 14.06.2012 Koncert Asi Ash i Tomka Luberta w IMiD w Warszawie 

W dniu 14 czerwca na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń, na oddziale chirurgii 

onkologicznej IMiD w Warszawie odbył się koncert Asi ASH i Tomka Luberta. Asia ASH to 

młoda polska wokalistka specjalizująca się w muzycznej mieszance popowo-rockowo- 

soulowej. Natomiast Tomka Luberta nasi podopieczni znają od lat. Koncertował wielokrotnie 

na oddziałach onkologicznych będących pod opieką Fundacji, m.in. z Mariuszem Totoszko 

(zespół VOLVER) czy też ze swoją wieloletnią przyjaciółką Dodą, z którą tworzył zespół 

VIRGIN. 

- 17.09.2012 Red & Spinache - występ raperów w IMiD w Warszawie 

W dniu 17 września w Instytucie Matki i Dziecka na oddziale chirurgii onkologicznej odbył 

się koncert duetu raperów � RED & SPINACHE. Występ odbył się w ramach projektu 

Fundacji Spełnionych Marzeń � "Oddziałowa scena muzyczna". Naszymi gośćmi byli Paweł 

Grabowski (Spinache) � polski raper i producent muzyczny oraz Ernest Ivanda (Red) � 

szwajcarsko-polsko-chorwacki muzyk i kompozytor, ale przede wszystkim raper... rapujący 

głównie w języku francuskim. 

- 17.10.2012 Koncert Patrycji Markowskiej w IMiD w Warszawie 

W dniu 17.10.2012 na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie Fundacja 

Spełnionych Marzeń zorganizowała koncert rockowy. Dla naszych podopiecznych zaśpiewała 

Patrycja Markowska wraz z Marcinem Koczotem, a na gitarze akompaniował im Rafał Sędek. 

To był bardzo energetyczny wieczór. Po pierwsze Polacy grali z Anglikami (to ten mecz 

przełożony), który nieco nam pokrzyżował plany. Oczywiste było, że nie ma możliwości na 

ten czas oderwać młodzież od telewizorów. Ale, w przerwie meczu, dla zniwelowania 

napięcia, wszyscy wyszli na korytarz na koncert Patrycji. Na "oddziałowej scenie muzycznej" 

po raz kolejny wybrzmiały największe jej przeboje. A po koncercie tradycyjnie pamiątkowe 
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zdjęcia i autografy ... i szybciutko ... z lekkim opóźnieniem wszyscy wrócili na drugą część 

meczu.  

- 22.10.2012 "Terapeutyczne muzykowanie" na Litewskiej w Warszawie. 

W dniu 22.10.12 na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbyły się warsztaty muzyczne w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń 

pn. "Terapeutyczne muzykowanie". Warsztaty przygotowała i poprowadziła nasza 

wolontariuszka Ania Gut ze swoim nierozłącznym klarnetem. Ania, tym razem do współpracy 

zaprosiła muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej: Ewelinę Karna - skrzypce, Ilonę 

Nosal - altówka i Tomka Kubicę - waltornia potocznie zwana rogiem. Podczas cyklicznych 

zajęć dzieci udają się w "podróż" do zaczarowanego świata dźwięków. Poznają budowę 

instrumentów, ich możliwości muzyczne, technikę gry, a także mają okazję zapoznać się z 

pięknymi utworami wszelakich gatunków muzycznych. Terapeutycznej roli muzyki nie trzeba 

udowadniać ... a w miejscu tak szczególnym, jakim jest szpital, stanowi ona dla naszych 

małych podopiecznych ogromny "zastrzyk" pozytywnej energii. 

-31.10.2012 Koncert zespołu VOLVER w IMiD w Warszawie 

W dniu 31 października br. dla pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w 

Warszawie zaśpiewał i zagrał zespół VOLVER czyli Tomek Lubert i Mariusz Totoszko. 

Koncert odbył się na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń w ramach cyklicznego 

programu pn. "Wieczory muzyczne". Na oddziałowej scenie muzycznej grali już tacy artyści 

jak: Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Alicja Węgorzewska czy duet raperski Red i 

Spinache. Ta mieszanka gatunków muzycznych sprawia, że każdy z podopiecznych fundacji 

znajdzie coś dla siebie ...coś co lubi ... i coś co sprawi, że z otchłani szpitalnego marazmu na 

chwilę mogą się przenieść w inną rzeczywistość. 

- 14.11.2012 Koncert zespołu ENEJ na oddziale onkologii w Olsztynie 

Listopad kojarzy się wszystkim z brzydką pogodą i jesienną chandrą. Olsztyński oddział 

Fundacji Spełnionych Marzeń obala ten MIT. W środę 14 listopada zaprosiliśmy niezwykłych 

gości - zespół muzyczny Enej. Jest to obecnie jedna z czołowych grup na polskiej scenie 

muzycznej. Uhonorowana na festiwalach: Przystanek Woodstock, TOPtrendy 2012 w 

Sopocie czy Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a także zwycięzca 

telewizyjnego konkursu "Must Be the Music". Wydarzenie o tyle niecodzienne, że 

zgromadziło dużą liczbę fanów na oddziale Onkologii i Hematologii. Od godziny 11.00 na 

korytarzu urządzono widownię i miejsca dla muzyków. Wśród słuchaczy pojawili się także 

nasi byli pacjenci - najwierniejsi fani zespołu. Już od godziny 12 szpitalny korytarz naszego 

oddziału zamienił się w muzyczną scenę, bo chłopaki z zespołu Enej zabrali instrumenty i 

zagrali swoje największe przeboje. Po koncercie dzieci zrobiły naszym muzykom 

"konferencję prasową" czyli wywiad z GWIAZDĄ. Kiedy pojawiają się tacy znani to nie 

mogło zabraknąć autografów i pamiątkowych zdjęć. Na koniec wręczyliśmy dyplom z 

podziękowaniem i fundacyjne gadżety, ale i tak nasi goście najbardziej cieszyli się z 
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gromkich braw i entuzjastycznego aplauzu, w zamian za co dostaliśmy muzyczny bis "Tak 

smakuje życie" z dedykacją dla naszych milusińskich.  

 

Warsztaty Wielokulturowe 

- 22.06.2012 Warsztaty wielokulturowe w Regionalnym Oddziale w Lublinie 

W dniu 22.06.2012 r. na oddziale hematologii i onkologii DSK w Lublinie, Fundacja 

Spełnionych Marzeń zorganizowała warsztaty z kulturą Hiszpańską. Naszymi gośćmi byli 

uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Świdniku. Podczas barwnej imprezy muzycznej, odbyliśmy 

pasjonującą podróż w najodleglejsze zakątki Hiszpanii. Grupa zaprezentowała także piosenkę 

hiszpańską ze słynnego serialu "Zbuntowany Anioł" - "Cambio dolor" - Natali Oreiro, którą 

wspólnie uczyliśmy się śpiewać. Na koniec nasi goście przeprowadzili quiz wiedzy o 

Hiszpanii, gdzie za każdą prawidłową odpowiedź można było zdobyć słodki upominek. Była 

to niezwykle barwna podróż, dzięki której dzieciaki mogły choć przez chwilę zapomnieć o 

otaczającej ich rzeczywistości. 

- 20.09.2012 Warsztaty wielokulturowe z Ambasadą Ekwadoru w IMiD w Warszawie 

W dniu 20.09.2012r. wyruszyliśmy wraz z naszymi podopiecznymi z oddziału chirurgii 

onkologicznej IMiD w Warszawie w egzotyczną "podróż" do dalekiego Ekwadoru. Dzisiejsze 

warsztaty wielokulturowe odbyły się w ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych 

Marzeń - "Aktywizacja i wyrównywanie szans". Na specjalne zaproszenie Fundacji naszych 

podopiecznych odwiedzili przedstawiciele Ambasady Ekwadoru: Susana Riofrío - małżonka 

Ambasadora Ekwadoru w Polsce, Erika Martillo Naranjo � konsul, Francisco Granja - mąż 

pani konsul, Daniela Valdivieso Riofrio - córka Ambasadora, Ansencia Tapia Hurtado - 

pomoc domowa Ambasadora oraz Marta Domaszewicz- asystentka Ambasadora, tłumacz. 

Podczas prezentacji multimedialnej nasi goście zapoznali dzieci z kulturą oraz fauną i florą 

Ekwadoru. Dla wzbogacenia wiedzy zostały przygotowane quizy i konkursy ... oczywiście z 

nagrodami. 

 

Wizyty Gwiazd – w 2012 roku odbyło się 16 wizyt. 

Podopiecznych Fundacji odwiedzili: 

- Edyta Herbuś 

- Katarzyna Zielińska 

- Magdalena Rożczka 

- Małgorzata Foremniak 

-Magdalena Welc 
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- Anna Dereszowska 

- Edyta Olszówka 

- Szymon Majewski 

- Robert Lewandowski 

- Anna Stachurska 

- Mateusz Damięcki 

 

Imprezy okolicznościowe 

     WIELKANOC 

- 2.04.2012 Wielkanocne spotkanie z Magdą Różczką w IMiD w Warszawie 

W dniu 2 kwietnia, przededniu Świąt Wielkanocnych, naszych podopiecznych z oddziału 

chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży Instytutu Matki i Dziecka odwiedziła popularna 

aktorka - Magda Różczka. Spotkanie zostało poprzedzone warsztatami plastycznymi , 

podczas których dzieci pod okiem naszych wolontariuszek wykonały palemki Wielkanocne. 

Kolorowe trawy i suszone kwiatki w rękach naszych dzieciaków w chwilę zamieniły się w 

prawdziwe arcydzieła. Wspólnie z Magdą Różczką wręczyliśmy dzieciom świąteczne 

włochate króliczki i zestawy przepysznych łakoci. Wizycie towarzyszyła niezwykle 

sympatyczna atmosfera, każdy miał okazję porozmawiać z naszym gościem, otrzymać 

autograf i oczywiście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tradycyjnie życzyliśmy wszystkim 

powrotu na święta do domów, zdrowia i... spełnienia marzeń. 

- 4.04.2012 Wielkanocne spotkanie z Małgosią Foremniak na Litewskiej w Warszawie 

W przededniu Świąt Wielkanocnych do naszych małych podopiecznych z oddziałów 

onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie przyszła w 

odwiedziny - Małgosia Foremniak - członek Rady Fundacji Spełnionych Marzeń. Fundacja 

zakupiła dla wszystkich dzieciaków zestawy przepysznych słodkości oraz wielkanocne 

włochate króliczki... do przytulania na smuteczki. Spotkanie zostało poprzedzone warsztatami 

plastycznymi , podczas których dzieci pod okiem naszych wolontariuszek wykonały palemki 

Wielkanocne. Kolorowe trawy i suszone kwiatki w rękach naszych dzieciaków w chwilę 

zamieniły się w prawdziwe arcydzieła. Wspólnie z Małgosią Foremniak wręczyliśmy 

dzieciom świąteczne króliczki i zestawy łakoci. Każdy miał okazję porozmawiać z naszym 

gościem, otrzymać autograf i oczywiście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tradycyjnie 

życzyliśmy wszystkim powrotu na święta do domów, zdrowia i... spełnienia marzeń. 
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-  4.04.2012 "Wielkanocne warsztaty" w Regionalnym Oddziale w Kielcach. 

W dniu 4 kwietnia 2012r na oddziale onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach wolontariusze Fundacji Spełnionych Marzeń rozpoczęli wielkanocne 

warsztaty plastyczne. Dzieci z ogromnym zapałem i uśmiechem na twarzy tworzyły 

przepiękne wielkanocne koszyczki i pisanki. Wierzymy, że te piękne prace wykonane przez 

dzieci przystroją świąteczny stół we własnych domach ... czego wszystkim z całego serca 

życzymy . Dla dzieci czekała również słodka niespodzianka, każdy mały pacjent otrzymał od 

Fundacji wielkanocny koszyczek wypełniony łakociami wraz z życzeniami zdrowia i ... 

spełnienia marzeń. 

 

 

DZIEŃ DZIECKA 

- 1.06.2012 Dzień Dziecka z tancerzami breakdance na oddziale onkologii w Kielcach. 

1 czerwca to wyjątkowy dzień ... To dzień, w którym swoje święto obchodzą wszystkie dzieci 

na całym świecie . Dla nas był to dzień szczególny, bo właśnie 1 czerwca Kielecki Oddział 

Fundacji Spełnionych Marzeń obchodził swoje 2 urodziny !!!. Z tej okazji przygotowaliśmy 

dla naszych podopiecznych piękny i pyszny tort. Podwójne święto, więc i atrakcji zabraknąć 

nie mogło. Naszymi specjalnymi gośćmi tego dnia byli tancerze breakdance z Kieleckiej 

Szkoły Tańca. Tancerze zaprezentowali niesamowity występ taneczny, po czym pomogli 

wręczyć prezenty z okazji Dnia Dziecka naszym małym podopiecznym. Pięknym 

podziękowaniem dla zaproszonych gości oraz wolontariuszy Fundacji były uśmiechy 

wszystkich dzieci. 

- 1.06 2012 Dzień Dziecka z Czarodziejem w Regionalnym Oddziale w Olsztynie 

Dnia 1 czerwca 2012 roku, w Dniu Dziecka, razem z naszymi podopiecznymi ich święto 

celebrował specjalny gość - Przyjaciel olsztyńskiego oddziału onkologii i hematologii - 

Czarodziej Adam. Magik zaprezentował Dzieciom swoje najlepsze sztuczki. Najodważniejsi 

zostali osobistymi asystentami naszego Gościa i razem z nim czarowali. Nasz Przyjaciel 

uchylił rąbka tajemnicy swojego kunsztu i nauczył dzieci sztuczki - znikających oczek na 

kostkach domino. Jego pokaz zakończyły gromkie brawa widowni i prośby o bis. 

- 1.06.2012 2012  Dzień Dziecka z Alicją Węgorzewską w IMiD w Warszawie 

Na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie dla naszych podopiecznych 

przygotowaliśmy niezwykły koncert. Otóż naszym gościem była Alicja Węgorzewska-

Whiskerd - polska śpiewaczka operowa, znana szerokiej publiczności również z udziału w 

popularnym programie rozrywkowym "Bitwa na głosy". Alicja zaśpiewała na żywo 

najpiękniejsze arie operowe, wzbudzając tym ogromne wzruszenie u naszej młodej 
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publiczności i ich rodziców. Po koncercie Alicja pomogła naszym wolontariuszom wręczyć 

dzieciom i młodzieży  prezenty z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście każdy miał także okazję 

zrobić sobie z naszym dostojnym gościem pamiątkowe zdjęcie. 

- 1.06.2012 Dzień Dziecka z Szymonem Majewskim i Fundacją DUVAL na Litewskiej 

w Warszawie 

Dzień Dziecka z Szymonem Majewskich to w Fundacji Spełnionych Marzeń wieloletnia 

tradycja. Tym razem wspólnie celebrowaliśmy to radosne święto z naszymi podopiecznymi 

na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. Gościliśmy 

również Panie: Lindę Sztyller i Malena Cieślińska - przedstawicielki Fundacji DUVAL, 

której głównymi założeniami jest m.in. organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i 

niepełnosprawnych dzieci. Fundacja Spełnionych Marzeń ma ogromną przyjemność 

współpracować z Fundacją DUVAL od dwóch lat. W ramach tej współpracy otrzymujemy 

wsparcie finansowe na realizację projektów (m.in. "Wakacje z marzeniami"). Tym razem 

Fundacja DUVAL zafundowała naszym maluchom wspaniałe prezenty z okazji Dnia 

Dziecka. Była wspaniała zabawa, dużo humoru i radości ... no i wspaniałe prezenty. 

- 1.06.2012 Magicznie i tanecznie - czyli Dzień Dziecka w Regionalnym Oddziale FSM 

w Lublinie 

Dzień Dziecka to dzień, w którym wszystkie dzieci powinny czuć się szczęśliwie, dlatego też 

tego dnia na oddziale Hematologii i Onkologii w Lublinie już od samego rana Fundacja 

Spełnionych Marzeń dawała swoim podopiecznym dużo pozytywnych wrażeń. Pierwszym 

naszym gościem był Iluzjonista - Piotr Denisiuk, który swoimi sztuczkami i pozytywną 

energią zaczarował cały oddział. Magik przedstawił dzieciom swoje najciekawsze sztuczki, a 

co niektórym udało się poznać tajniki jego magicznej mocy. Po czarodziejskich występach 

przyszła pora na rozdanie prezentów, na które dzieciaki czekały z niecierpliwością. Ale to nie 

był koniec świętowania Dnia Dziecka, ponieważ po południu odwiedził nas zespół tańca 

dawnego "BELRIGUARDO". Grupa poprzez tańce i pokazy starała się dzielić swoją 

fascynacją kulturą dawną oraz atmosferą tamtych czasów. Nasi mali podopieczni również 

próbowali swoich sił w tańcu 

 

ANDRZEJKI 

- 29.11.2012 Andrzejkowe czary mary w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie 

Dnia 29 listopada pacjentów oddziału onkologiczno-hematologicznego Szpitala Dziecięcego 

w Olsztynie odwiedziły dobre wróżki i cyganki. Nikogo ta wizyta nie zaskoczyła, w końcu to 

Andrzejki - czas wróżb. Każdy podopieczny chętnie brał udział w przepowiadaniu 

przyszłości. Cyganki wywróżyły naszym dzieciom ogromne szczęście, miłość i sukces. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się "magiczne karteczki" odczytywane nad 

płomieniem świeczki. Mali pacjenci chcieli się też dowiedzieć, kim zostaną jak już będą duzi 

wywróżyli sobie karierę lekarską, aktorską, piosenkarską, itp. 
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- 29.11.2012 Wieczór wróżb na oddziale onkologii Specjalistycznego Szpitala w Kielcach 

W dniu 29.11.2012 Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń zorganizował dla swoich 

podopiecznych wieczór wróżb, czyli tzw. "Andrzejki". Jak nakazuje tradycja wróżeniu oraz 

czarowaniu nie było końca. Nasze wróżki wolontariuszki na ten magiczny wieczór 

przygotowały mnóstwo fantastycznych zabaw i wróżb, m.in. ... magiczny krąg, serce, mowa 

kwiatów, przyszłość w baloniku, wyścig butów oraz lanie wosku. Każdy z naszych 

podopiecznych miał możliwość poznać swoją przyszłość ... kim zostanie jak już będzie duży, 

jak szybko wyjdzie za mąż  i czy spełnią się jego marzenia. Do wróżb andrzejkowych 

przyłączyli się oczywiście rodzice i personel medyczny, bo przecież każdy jest ciekawy jaka 

świetlana przyszłość go czeka . Na koniec wyczerpującego, ale bardzo udanego wieczoru na 

naszych maluchów czekała jeszcze słodka niespodzianka. 

- 29.11.2012  Andrzejki na oddziale onkologii w Lublinie 

Dnia 29 listopada br. w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie 

wolontariuszki zorganizowały dla małych pacjentów oddziału onkologii Wieczór 

Andrzejkowy. Było naprawdę magicznie. W tematykę andrzejkową dzieci były wprowadzone 

za pomocą wróżb i czarów. Trzy dyplomowane wróżki: Esmeralda, Hermina i Hildegarda za 

pomocą swych niezwykłych wróżbiarskich umiejętności zaczarowały cały oddział. Jak 

tradycja nakazuje nie obyło się bez lania wosku, magicznych kart czy tez wróżb dotyczących 

zamążpójścia 

- 30.11.2012 Andrzejkowe wróżenie na Litewskiej w Warszawie. 

Jak tradycja nakazuje, w Wieczór Andrzejkowy wszyscy oddają się w ręce wróżek i 

czarodziejów przepowiadających przyszłość. No bo któż z nas nie jest ciekaw, jaka 

przyszłość świetlana go czeka. Nasze dzieciaki również z niecierpliwością oczekiwały na ten 

jedyny w roku magiczny wieczór, kiedy to wszystkie wróżby się spełniają. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom maluchów, wolontariusze Fundacji Spełnionych Marzeń, 

przybrawszy należyte stroje i uzbroiwszy się w atrybuty niezbędne do wróżenia i 

przepowiadania przyszłości, ruszyli na oddział onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie. To był naprawdę magiczny dzień ... zarówno dzieciaki jak i ich 

rodzice świetnie się bawili, zapominając na chwilę o otaczającej ich rzeczywistości. A czy 

wróżby się spełnią ... jesteśmy o tym głęboko przekonani, gdyż wiemy jak wielką moc mają 

pragnienia i marzenia naszych małych podopiecznych. 

 

MIKOŁAJKI 

- 5.12.2012 Fundacja DUVAL z Mikołajkową misją na Litewskiej w Warszawie 

Tradycją się stały wspólne Mikołajkowe akcje Fundacji Spełnionych Marzeń z Fundacją 

DUVAL, kiedy to wszystkie maluchy z niecierpliwością oczekują na prezenty od Świętego 

Mikołaja. W dniu 5 grudnia naszych małych podopiecznych odwiedziła Pani Linda Sztyller z 
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Fundacji DUVAL z mikołajkowymi prezentami. W tym roku dzieci otrzymały m.in. zestawy 

kreatywne i modele do sklejania. A że czasu między kroplówkami i zabiegami, nasze 

maluchy mają co niemiara, czym prędzej więc zabrały się do zabawy 

- 6.12.2012 Mikołajki z Łukaszem Zagrobelnym w IMiD w Warszawie 

We wszystkich oddziałach Fundacji Spełnionych Marzeń trwa Wielki Maraton Mikołajkowy. 

Dla naszych podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie 

przygotowaliśmy z tej okazji muzyczną niespodziankę. Naszymi gośćmi byli wokalista - 

Łukasz Zagrobelny oraz gitarzysta - Artur Gierczak. Dzieci w prezencie od Łukasza 

otrzymały największe jego przeboje... zaśpiewane tylko dla nich i im dedykowane. Na finał 

koncertu, aby tradycji stało się zadość rozbrzmiała piękna bożonarodzeniowa kolędna. Nie 

zabrakło oczywiście drobnych upominków od Fundacji. 

-6.12.2012 Mikołajki na oddziale onkologicznym Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

W dniu 6.12.2012 naszych małych podopiecznych z Kielc odwiedzili niesamowici goście. 

Pierwszą Mikołajkową niespodzianką był pokaz tańca flamenco wykonany przez Panią 

Monikę Stachurę z Kieleckiego Teatru Tańca. Występ artystki był niezwykle barwny i 

energetyczny, przez co wzbudził ogólny zachwyt u dzieciaków. Kolejnym długo 

wyczekiwanym gościem był oczywiście Święty Mikołaj, który przyjechał do naszych dzieci z 

dalekiej Laponii. Świętemu Mikołajowi tego dnia pomagały Śnieżynki, w które wcieliły się 

nasze ukochane ciocie wolontariuszki. Ale każdy wie, że aby dostać prezent trzeba najpierw 

się trochę wykazać, więc dzieci od samego rana uczyły się piosenek, wierszyków, a nawet 

popisów tanecznych. Dzieci spisały się na medal, bo Święty Mikołaj był oczarowany ich 

zdolnościami i sowicie prezentami wszystkie obdzielił. Każdy mały pacjent miał również 

możliwość zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem . 

-6.12.2012 Teatralne Mikołajki w Regionalnym Oddziale FSM Olsztynie 

Nie da się ukryć, że na Mikołajki czekają wszyscy. W tym roku czwartek 6 grudnia, obsypany 

śnieżnym puchem z temperaturą wyraźnie zimową sprawił, że atmosferę świąteczną było 

czuć i widać z każdej strony Szpitala. Brakowało tylko Św. Mikołaja z workiem pełnym 

prezentów, ale tym razem mali pacjenci oddziału onkologiczno-hematologicznego dostali 

bardzo oryginalną niespodziankę. Wolontariusze Regionalnego Oddziału Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Olsztynie przygotowali dla dzieci spektakl teatralny pt. "Czerwony 

Kapturek". Po raz kolejny widownia nam dopisała, a ciekawość nie miała końca. Wśród 

bajkowych postaci nie mogło zabraknąć tytułowego Czerwonego Kapturka, niesfornego 

Wilka i wreszcie pana Leśniczego, który sprawił, że bajka dobrze się skończyła. Ogromny 

aplauz publiczności, okraszony salwami śmiechu, dostała Babcia, która w szlafroku kazała 

Wilkowi smarować się żelem na ból pleców J. Swoją życiową rolę Babci odegrała 

wolontariuszka Zuzia Woźniak, która już nie pierwszy raz odkryła swój talent aktorski i 

satyryczny. Pojawiły się też wysłanniczki Św. Mikołaja, czyli panie z zaprzyjaźnionego 

Centrum Edukacji dla Dzieci i Dorosłych "Strefa Rozwoju", które własnoręcznie 

przygotowały dla naszych podopiecznych poduszko - pluszaki "Cudaki". 
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- 6.12.2012 Mikołajki w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

6 grudnia !!!! - tę datę doskonale znają dzieci w całej Polsce. Tego dnia, jak co roku, grzeczne 

dzieci odwiedza Święty Mikołaj. A że dzieci z Kliniki Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii DSK w Lublinie były cały rok grzeczne, to Św. Mikołaj z gigantycznym 

workiem prezentów dotarł również do naszych małych podopiecznych. W ten wyjątkowy 

dzień nasze dzieciaki, pomimo pobytu w szpitalu, naprawdę świetnie się bawiły, zapominając 

o smutkach i chorobie. Św. Mikołaj przybył do dzieci nie tylko z workiem prezentów, ale 

także ze śpiewającymi Aniołkami. Więc zanim obdarował dzieci prezentami, wszyscy 

wspólnie zaśpiewali najpiękniejsze kolędy bożonarodzeniowe. Był to magiczny czas radości, 

pięknych roześmianych buziaków i pogodnych serc. 

-13.12.2012 Święty Mikołaj od Technology Poland Ltd. z wizytą na Litewskiej w 

Warszawie 

W ramach wieloletniej współpracy z Panem Michałem Dżogą z firmy Technology Poland 

Ltd., naszych małych podopiecznych z oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odwiedził Święty Mikołaj. A jak przystało na Świętego Mikołaja, 

nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów. No bo któż lepiej wie, o czym dzieci marzą i na 

jakie prezenty oczekują w ten świąteczny czas. Tak więc Święty Mikołaj odwiedził wszystkie 

nasze dzieciaki, z każdym porozmawiał i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie... i oczywiści 

sowicie obdarował. Grudzień to czas szczególny, przede wszystkim dla tych najmłodszych. 

Każde dziecko przecież z niecierpliwością oczekuje na spotkanie ze Świętym Mikołajem. A 

dzięki współpracy z rzeszą wspaniałych ludzi, w tym przedświątecznym okresie do naszych 

maluchów przychodzą oni w ilościach hurtowych i wszyscy są prawdziwi. 

 

GWIAZDKA 

- 17.12.2012 Gwiazdka z Mattel Poland i Little Hand Childrens Foundation na 

Litewskiej w Warszawie. 

Boże Narodzenie tuż, tuż, a Święty Mikołaj z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z 

dziećmi, by obdarować je wymarzonymi prezentami i życzyć dużo zdrowia. Aby tradycji 

stało się zadość, w dniu 17 grudnia Fundacja Spełnionych Marzeń wyruszyła ze świąteczną 

misją na oddział onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. Jak co roku w 

roli wysłanników Świętego Mikołaja przybyli do nas wolontariusze z firmy MATTEL 

POLAND oraz Estera Lussato z LITTLE HAND CHILDREN'S FOUNDATION (LHCF) z 

Anglii, z torbami wypełnionymi po brzegi prezentami dla naszych podopiecznych. Święta 

Bożego Narodzenia to również wspólne śpiewanie kolęd i tu jak co roku mieliśmy silną ekipę. 

W przepięknym świątecznym koncercie dla naszych dzieciaków wystąpili nasi przyjaciele - 

Honorata Skarbek i Tomek Lubert. W roli Świętego Mikołaja zgodnie z wieloletnią tradycją 

wystąpił � Szymon Majewski. 
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- 18.12.2012 Gwiazdka z Dodą i Tomkiem Lubertem w IMiD w Warszawie 

Jak co roku Fundacja Spełnionych Marzeń hucznie obchodzi Święta Bożego Narodzenia na 

oddziałach onkologii będących pod jej opieką. W dniu 18 grudnia na oddział chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Fundacja zaprosiła niezwykłych 

kolędników, a wśród nich DODĘ i Tomka Luberta. Doda dodatkowo przybyła z orszakiem 

swoich przyjaciół, by wsparli ją wokalnie i muzycznie podczas koncertu. Na szpitalnym 

korytarzu, gdzie zgromadzili się nasi podopieczni i ich rodzice wybrzmiały najpiękniejsze 

bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu naszych gości. Po przepięknym koncercie przyszła 

pora na prezenty, o które jak co roku obficie zadbał Święty Mikołaj w kooperacji z Fundacją 

Spełnionych Marzeń. Dodatkową niespodzianką dla dzieciaków były odtwarzacze Mp3, 

którymi obdarowała je DODA. Na koniec wszyscy życzyliśmy sobie zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia i ... spełnienia marzeń w Nowym Roku. 

- 20.12.2012 Gwiazdka w Regionalnym Oddziale FSM w Kielcach. 

20 grudnia 2012r. w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, naszych małych podopiecznych z 

oddziału onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach odwiedzili niesamowici goście ... dwie gigantyczne przeurocze 

pandy. Nasi pluszowi goście zaprezentowali dzieciom swoje taneczne możliwości i 

prawdziwie kabaretowe umiejętności. Każdy maluch podczas spotkania zrobił sobie 

pamiątkowe zdjęcie ze swoimi ulubionymi bajkowymi zwierzaczkami, a uściskom i 

przytulaniom oraz salwom śmiechu końca nie było. Co prawda Święty Mikołaj osobiście nie 

dotarł, ale przekazał ogromny worek gwiazdkowych prezentów naszym wyjątkowym 

gościom, którzy wręczyli je dzieciom. Przepiękne uśmiechy i niesamowita radość dzieci 

utwierdziła nas w przekonaniu, że prezenty były w pełni trafione. 

- 21.12.2012 Wigilia na oddziale Hematologii i Onkologii DSK w Lublinie. 

W dniu 21 grudnia w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie 

odbyła się tradycyjnie, jak co roku uroczysta Kolacja Wigilijna dla małych pacjentów 

oddziału Hematologii, Onkologii i Transplatologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie. W naszej oddziałowej Wigilii udział wzięli także rodzice dzieci, lekarze i 

pielęgniarki. Szpitalny oddział rozbrzmiewał wspólnie śpiewanymi kolędami, a na 

świątecznym stole królowały przepyszne polskie potrawy. Tradycyjnym zwyczajem 

bożonarodzeniowym, nie mogło zabraknąć opłatka, którym podzieliliśmy się życząc naszym 

dzieciakom i rodzicom wszelkiej pomyślności, szczęścia, ale przede wszystkim zdrowia i... 

spełnienia marzeń. A dla naszych dzieciaków dodatkowo czekała miła niespodzianka � 

prezenty gwiazdkowe od Świętego Mikołaja, który w tym roku był niezwykle hojny dla 

dzieci we wszystkich regionalnych oddziałach Fundacji Spełnionych Marzeń. 

 

 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

19 | S t r o n a  
 

- 21.12.2012     Świąteczna wizyta Ani Stachurskiej i Roberta Lewandowskiego na 

Litewskiej w Warszawie. 

Pomimo, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, to jednak nie 

wszystkie dzieci z oddziałów onkologicznych spędzą je w domach z rodzinami i najbliższymi. 

I właśnie dla tych małych pacjentów Fundacja Spełnionych Marzeń przygotowała 

niespodziankę. W dniu 21 grudnia naszych małych podopiecznych z oddziału onkologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odwiedzili: Robert Lewandowski - piłkarz 

reprezentacji Polski i Anna Stachurska - wicemistrzyni świata w karate, a prywatnie 

dziewczyna Roberta . Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na tak znamienitych gości. Każdy 

chciał mieć pamiątkowe zdjęcie i autograf od słynnych sportowców. To z pewnością nie 

zrekompensuje świąt spędzonych w szpitalnych łóżkach, ale na pewno ta wizyta przyniosła 

dzieciakom chwilę radości i na długo pozostanie w ich pamięci. A wspólne zdjęcia ze 

sportowcami będą z dumą pokazywać swoim kolegom i koleżankom po powrocie do domu. 

 

- 22.12.2012 Wigilijne kolędowanie w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie 

Święta Bożego Narodzenia to w Polsce jedno z najważniejszych świąt katolickich. W tradycji 

obchodzimy je bardzo uroczyście i rodzinnie. W sobotę 22 grudnia br. na oddziale Onkologii 

i Hematologii w Olsztynie zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla pacjentów, ich rodziców 

i opiekunów, personelu Szpitala oraz wolontariuszy Regionalnego Oddziału Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Na szpitalnym korytarzu witała nas ogromna choinka, którą ubrały 

wspólnie dzieci. Wigilijny stół przygotowali rodzice, którzy samodzielnie przyrządzili 

potrawy. Gości przywitała pani Kierownik Teresa Czarnecka, która symbolicznie podzieliła 

się opłatkiem składając wszystkim życzenia zdrowia i spełnienia marzeń. Nasze spotkanie 

uświetnił zaprzyjaźniony zespół Czerwony Tulipan, który porwał wszystkich do wspólnego 

śpiewania kolęd. Tego dnia nie mogło również zabraknąć Świętego Mikołaja, który sowicie 

obdarował dzieci gwiazdkowymi prezentami. Na koniec zgodnie ze świąteczną tradycją 

wszyscy zgromadziliśmy się przy suto zastawionych stołach delektując się wspaniałymi 

tradycyjnymi potrawami. 

 

INNE  

-19.01.2012 "Smaki spełnionych marzeń" z Pascalem Brodnickim w IMiD w 

Warszawie 

Projekt Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Smaki spełnionych marzeń" ... czyli gotowanie 

pod okiem znanych i lubianych kucharzy na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki 

I Dziecka w Warszawie cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno u dzieciaków, jak i ich 

rodziców. W dniu 19 lutego gościem wieczorku kulinarnego był - Pascal Brodnicki. 

Pascalowi towarzyszyła w roli asystentki - jego siostra - Marion Brodnicki. Tym razem na 

szpitalnym korytarzu królowały wyśmienite francuskie naleśniki, które Pascal wypiekał dla 
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naszych podopiecznych, a następnie jeszcze cieplutkie serwował z czekoladą, dżemem, 

bananami oraz wyśmienitymi syropami. Do swojej szpitalnej kuchni Pascal zaprosił 

wszystkich chętnych, którzy chcieli własnoręcznie upiec ten francuski specjał. Nie musimy 

dodawać, że apetyty dopisywały nawet najwybredniejszym podniebieniom, a słodziutki 

aromat jeszcze długo unosił się mgiełką na szpitalnym korytarz. 

- 23.02.2012 Międzygalaktyczna wizyta na oddziale onkologii IMiD w Warszawie 

W dniu 23.02.2012 r. Fundacja Spełnionych Marzeń, zorganizowała dla swoich 

podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka kosmiczną 

niespodziankę. Z wizytą do dzieciaków przybyli goście z dalekiej galaktyki - młody uczeń 

Jedi - Padawan, Szturmowiec i przesympatyczny Astrodroid "R2-D2". Wszystkie te postacie 

pochodzą ze świata wykreowanego przez Georga Lucasa w kultowej trylogii pt. "Gwiezdne 

Wojny". W bohaterów filmu wcielili się członkowie Stowarzyszenia S.W.A.T., czyli "Star 

Wars Artistic Team", z którymi Fundacja współpracuje od lat. 

- 8.03.2012 "BEAUTIFUL DAY"  na oddziale onkologii w Lublinie 

W dniu 8 marca na Oddziale Hematologii i Onkologii w Lublinie z okazji Dnia Kobiet 

zorganizowaliśmy "Beautiful Day". W rolę kosmetyczek i fryzjerów wcielili się 

wolontariusze, którzy okazali się profesjonalistami. Jak każdy z nas dobrze wie, wszystkim 

kobietom, czy to małym czy też dużym, upiększanie sprawia wiele radości. Wprawdzie 

wszystkie nasze Panie są piękne, ale nie odmówiły makijażu i nowej fryzury. Chętnych 

dziewczynek i ich mam było tak dużo, że do fryzjerów i kosmetyczek tworzyły się kolejki. 

- 23.03.2012 Wiosenna inauguracja "Kolorowego oddziału" w Regionalnym Oddziale 

FSM w Kielcach. 

"Kolorowe oddziały" to najnowszy projekt Fundacji Spełnionych Marzeń, w ramach którego 

na ścianach oddziałów onkologicznych zagoszczą urocze Bajkoludki, a pastelowe barwy 

nadadzą im ciepłego i przyjaznego klimatu. W dniu 22.03.2011 odbyła się inauguracja 

"Kolorowego oddziału" w Regionalnym Oddziale Fundacji w Kielcach, przy oddziale 

onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego. 

Projekt został zrealizowany przy współpracy i wsparciu finansowym Pani Estery Lussato - 

prezes "Little Hand Children's Foundation" z Wielkiej Brytanii. Projektantem i wykonawcą 

dzieła jest uznany artysta malarz - Maciej Kot. Artysta ten zasłynął w 2000 r. kiedy to wraz z 

Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" realizował projekt "Motylkowe 

Szpitale". 

- 13.04.2012 Międzygalaktyczne spotkanie na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 13.04.2012 r. na oddziałach onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odbyło się Międzygalaktyczne spotkanie członków Stowarzyszenia 

S.W.A.T. ("Star Wars Artistic Team") z naszymi małymi podopiecznymi. Z wizytą do 

dzieciaków przybyli niecodzienni goście z dalekiej galaktyki - młody uczeń Jedi - Padawan, 
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Szturmowiec i przesympatyczny Droid - "R2-D2". Wszystkie te postacie pochodzą ze świata 

wykreowanego przez Georga Lucasa w kultowej trylogii pt. "Gwiezdne Wojny". 

"Niech moc będzie z wami" - to hasło przyświecało spotkaniu. Ta dość nietypowa wizyta 

wzbudziła u dzieciaków ogromną falę pozytywnej energii. Szczególną sympatią cieszył się 

robot "R2-D2", który jest niezwykle towarzyskim robotem i z każdym dzieckiem pragnął się 

zaprzyjaźnić . Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również kosmiczna kula, którą można 

było sterować tylko za pomocą siły własnej woli. Tu dzieciaki po raz kolejny udowodniły... 

jak wielka jest w nich moc... i są w stanie wszystko pokonać !!!. 

 

- 28.05.2012  Inauguracja "Kolorowego oddziału" w Regionalnym Oddziale FSM w 

Olsztynie 

W marcu 2012 r. Fundacja Spełnionych Marzeń rozpoczęła swój najnowszy projekt pn. 

"Kolorowe oddziały", w ramach którego na ścianach oddziału onkologii Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach zagościły urocze bajkoludki, a pastelowe 

barwy nadały im ciepłego i przyjaznego klimatu. A już w dniu 28.05.2011, w przededniu 

Dnia Dziecka, odbyła się inauguracja "Kolorowego oddziału" w Regionalnym Oddziale FSM 

w Olsztynie. Szpitalny korytarz oddziału hematologiczno-onkologicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego również zamienił się w bajkową krainę, ... 

ku radości małych pacjentów. 

-6.06.2012 Zakup sprzętu medycznego dla DSK w Lublinie 

W środę - 6 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego zakupionego 

przez Fundację Spełnionych Marzeń. Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie otrzymał 2 

moduły Systemu do analizy ludzkich chromosomów o wartości 56.457 PLN. Aparatura trafiła 

do Pracowni Cytogenetycznej DSK. Sprzęt został zakupiony ze środków finansowych 

pozyskanych podczas Aukcji Charytatywnej zorganizowanej w dniu 24.04.br. przez Fundację 

Spełnionych Marzeń, spółkę Wodrol Inwestycje i hotel "Przepióreczka" w Nałęczowie. 

Oprócz sprzętu medycznego, za pieniądze z aukcji Fundacja zakupiła dla pacjentów oddziału 

przeszczepiania szpiku DSK w Lublinie 4 telewizory 32 calowe za kwotę 5 tys. PLN W 

uroczystości udział wzięli m.in.: Jerzy Szarecki � Dyrektor DSK w Lublinie, prof. Jerzy 

Kowalczyk - kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Dariusz 

Pastuszak � prezes zarządu Hotelu Przepióreczka, Tomasz Osuch � prezes FSM i Iwo Bulski 

przewodniczący Rady FSM. Podczas uroczystości, w podziękowaniu za tak owocną i 

bezinteresowną współpracę i serce otwarte na potrzeby chorych dzieci - Tomasz Osuch � 

prezes Fundacji Spełnionych Marzeń odznaczył Panów Dariusza Pastuszaka i Tomasza 

Kalinowskiego - medalami "ALADYNA". 
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-30.07.2012 Inauguracja "Kolorowego oddziału" w Szpitalu Dziecięcym przy 

Litewskiej w Warszawie 

Wakacje w pełni, a Fundacja Spełnionych Marzeń pracuje pełną paletą barw. W dniu 30 lipca 

odbyła się inauguracja świeżo odmalowanego oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie. Oddział został odmalowany w ramach projektu FSM pn. "Kolorowe 

Oddziały", który zmienia dziecięce oddziały onkologiczne w bajkową krainę. Na ścianach 

goszczą urocze bajkoludki, a pastelowe barwy nadają im ciepłego i przyjaznego klimatu. To 

już trzeci oddział, który Fundacja odmalowała w tym roku. Projekt wystartował w marcu w 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, a już w maju odbyła się 

inauguracja "Kolorowego oddziału" na oddziale hematologiczno-onkologicznym 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie. 

 

-30.08.2012  Jubileusz 10-lecia FSM w Regionalnym Oddziale w Olsztynie 

W roku 2012 Fundacja Spełnionych Marzeń świętuje swoje Dziesięciolecie ☺. Z tej okazji, 

dnia 30 sierpnia br., olsztyńscy wolontariusze na czele ze swoją kierowniczką, Panią Teresą 

Czarnecką zorganizowali małą uroczystość. Przyjęcie odbyło się na korytarzu Oddziału 

Onkologii i Hematologii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, który został na tą okazję pięknie 

ozdobiony. Pani Teresa Czarnecka przywitała zebranych przemową, po której został 

wprowadzony wielki (i smaczny) tort. Nie obyło się, oczywiście, bez zaśpiewania "Sto lat". 

Gościem honorowym przyjęcia w Olsztynie był Przyjaciel Fundacji, zespół Czerwony 

Tulipan, który wraz z podopiecznymi i ich rodzicami oraz zaproszonymi na tą okoliczność 

władzami szpitala zaśpiewał swoje największe przeboje. Podopieczni oddziału dostali 

prezent-niespodziankę, którymi były kubki i pluszowe misie, specjalnie wyprodukowane na 

10-lecie Fundacji Spełnionych Marzeń 

 

- 30.08.2012 Przyjęcie jubileuszowe 10-lecia FSM w Kielcach 

30 sierpnia był dla nas dniem szczególnym. Tego dnia w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Kielcach świętowaliśmy 10- lecie powstania Fundacji. Jak przystało 

na tak okrągły jubileusz, nie mogło zabraknąć tortu i szampana. Korytarz oddziału onkologii 

zapełnił się dziećmi, rodzicami, personelem medycznym oraz wolontariuszami. Po 

zdmuchnięciu 10 świeczek na pięknie przystrojonym logiem naszej Fundacji torcie, przyszedł 

czas na szampana ... oczywiście bezalkoholowego☺. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty, 

którymi były przygotowane specjalnie na tę okazję okolicznościowe kubeczki, puchate misie 

oraz fundacyjne baloniki i lizaki. 10 rocznica Fundacji dostarczyła nam bardzo wielu 

pięknych wzruszeń, a uśmiech na buziach dzieciaków po raz kolejny sprawił, że nasza wiara 

w sens i potrzebę działania na rzecz tych małych istot tak okrutnie doświadczonych przez los 

jest niezaprzeczalna ! 

 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

23 | S t r o n a  
 

- 30.08.2012 Lublin Jubileusz 10-lecia FSM 

W dniu 30.08.2012r wraz z podopiecznym z Oddziału Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii DSK w Lublinie obchodziliśmy 10 urodziny Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Dla naszych podopiecznych z tej okazji mieliśmy kilka miłych niespodzianek. Naszymi 

specjalnymi gośćmi byli tancerze breakdance oraz freestalowcy, którzy rymowali zabawne 

rymowanki. Nie obyło się również bez rymowanki o 10-leciu fundacji: "Dziś są 10 urodziny 

fundacji, która spełniła marzenia nie jednej dzieciny, więc świętujemy jubileusz hucznie, by 

na twarzach były roześmiane buzie". Tancerze zaprezentowali również niesamowity występ 

taneczny. Miłym akcentem tego dnia był jubileuszowy tort z logiem naszej fundacji. Naszym 

podopiecznym wręczyliśmy również prezenty, którymi były kubki i pluszowe misie, 

specjalnie wyprodukowane na 10-lecie Fundacji Spełnionych Marzeń.  

 

-30.08.2012 Jubileusz 10-lecia FSM na oddziałach onkologii w Warszawie 

30 sierpnia br. minęło 10 lat od powstania Fundacji Spełnionych Marzeń. Dzisiejszy jubileusz 

świętowaliśmy z naszymi podopiecznymi na oddziałach onkologicznych. Był urodzinowy tort 

i drobne upominki. Mieliśmy również miłego gościa - Olę Radwańską znaną z serialu 

"Przepis na życie". Było skromnie ... ale bardzo miło i rodzinnie. W ciągu 10 lat Fundacja z 

każdym rokiem poszerzała swoje działania na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. 

Zaczynaliśmy od pomocy dzieciom i ich rodzinom w Szpitalu Dziecięcym przy Litewskiej w 

Warszawie, a już dwa lata później zainaugurowaliśmy działalność w Instytucie Matki i 

Dziecka. W 2010 roku otworzyliśmy również regionalne oddziały w Lublinie, Kielcach i 

Olsztynie, a także całodobowy ośrodek wsparcia psychologiczno-socjalnego dla dzieci 

dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin pn. "DOM RODZICA". Oprócz codziennej 

pracy wolontariuszy, oraz cyklicznych wydarzeń realizowanych na oddziałach 

onkologicznych, możemy poszczycić się naszymi sztandarowymi projektami, takimi jak: 

ONKOOLIMPIADA - Międzynarodowe Igrzyska Sportowe, Ogólnopolski Zjazd Dzieci i 

Młodzieży pn. BENEFIS MARZEŃ czy też letni obóz - WAKACJE Z MARZENIAMI. 

 

-  7.09.2012 Akcja "Daj pisaka dla dzieciaka" w Kielcach. 

W dniu 7 września 2012 r. w Galerii Echo Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała 

akcję charytatywną pt. "Daj pisaka dla dzieciaka". Celem akcji było zebranie materiałów 

plastycznych dla podopiecznych Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń przy 

Oddziale Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 

im. W. Buszkowskiego w Kielcach Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, więc 

zebraliśmy wiele materiałów plastycznych. Część z nich otrzymają dzieci z biednych rodzin 

w ramach szkolnej wyprawki, a reszta zostanie wykorzystania do zajęć plastycznych na 

oddziale onkologii. 
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- 8.09.2012 Akcja "DAJ PISAKA DLA DZIECIAKA" w Lublinie 

W dniu 8 września br. w Centrum Handlowym E. LECLERC TOMASZA ZANA Fundacja 

Spełnionych Marzeń już po raz drugi zorganizowała akcję charytatywną pn. "Daj pisaka dla 

dzieciaka". Akcja miała na celu zebranie materiałów plastycznych dla podopiecznych 

Regionalnego Oddziału FSM, przy oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie. Zorganizowane działanie przyniosły efekty, dzięki czemu nasi mali 

podopieczni na pewno nie będą się nudzić podczas długiego pobytu w szpitalu 

- 3.10.2012 Spotkanie naszej podopiecznej Oli z małżonką Emira Kataru 

W dniu 3 października br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta 

ceremonia odznaczenia Orderem Uśmiechu Jej Wysokości Szejkini Mozah Bint Nasser - żony 

Emira Kataru. W uroczystości udział wzięli: Pani Anna Komorowska - małżonka Prezydenta 

RP, Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka i jednocześnie Kanclerz 

Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, oraz kawalerowie Orderu Uśmiechu, 

przedstawiciele rządu i parlamentu oraz Fundacja Spełnionych Marzeń.O Order dla królowej 

wnioskowały dzieci z chorobą nowotworową, m.in. podopieczni Fundacji Spełnionych 

Marzeń, wśród których była 7-letnia Ola Starbała. I to właśnie Ola, jako ambasadorka 

wszystkich małych wnioskodawców, wzięła udział w uroczystej ceremonii. Jej wysokość była 

niezwykle uradowana obecnością Oli, a i dla Oli była to niezwykła przygoda, bo która mała 

dziewczynka nie marzy, aby być księżniczką ... lub chociaż spotkać prawdziwą księżniczkę , 

która tak wiele czyni dobra dla dzieci na całym świecie. 

- 7.10.2012  Wycieczka do cyrku z podopiecznymi z IMiD w Warszawie 

W dniu 7 października Fundacja Spełnionych Marzeń zabrała swoich podopiecznych do 

cyrku na Międzynarodowy Festiwal Talentów. Na to niezwykłe wydarzenie Fundacja 

otrzymała zaproszenie od dyrektor cyrku - Pani Lidii Król-Pinder i od Dody, która była 

ambasadorką tegorocznej edycji festiwalu. Z zaproszenia skorzystała młodzież przebywająca 

na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w psychologiczno-socjalnym ośrodku 

fundacji pn. "Dom Rodzica".Warszawa po raz kolejny gościła najlepszych akrobatów, 

ekwilibrystów, żonglerów i trenerów zwierząt z całego świata, a głównymi bohaterami sceny 

w tym roku były jedyne w Europie - BIAŁE LWY prezentowane przez Ludwiga Berouska z 

Czech. Po zakończonym przedstawieniu mieliśmy okazję do osobistego spotkania i wspólnej 

sesji zdjęciowej z Dodą oraz mistrzami sztuki cyrkowej z całej Europy 

- 20.10.2012 Akcja "Pomóż pomalować marzenia" w Olsztynie 

W sobotę 20 października br. wolontariusze Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Olsztynie zorganizowali charytatywną zbiórkę artykułów plastycznych w ramach 

akcji "Pomóż pomalować marzenia" dla pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii WSSD 

w Olsztynie. Zbiórka odbyła się w Centrum Handlowym Real w godzinach od 11 do 17. 

Wolontariusze Fundacji na co dzień odwiedzają małych pacjentów w szpitalu, sprawiając, by 

pobyt na oddziale był bardziej przyjazny. Tym razem postanowiliśmy wyjść na zewnątrz do 
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ludzi i poprosić o pomoc. Wolontariusze bardzo zaangażowali się w czasie trwania akcji. 

Przygotowane stoisko z daleka przyciągało uwagę klientów marketu żółtymi balonikami z 

ogromnym roll-upem z logo Fundacji. Aktywne rozmowy i zaproszenia do udziału w zbiórce 

przyniosły miły odzew. Wielu naszych darczyńców żywo interesowało się problemem dzieci 

z chorobami nowotworowymi, dzięki czemu obiecali, że przekażą nam swój 1 % podatku. 

- 30.10.2012 Halloween na oddziale onkologii Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

W dniu 30 października na oddziale onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach wolontariusze Fundacji Spełnionych Marzeń zorganizowali dla 

dzieci warsztaty plastyczne i zabawy z okazji amerykańskiego święta Halloween. Radości i 

śmiechu było baaardzo dużo. Dzieci z ogromnym zapałem brały udział w warsztatach, na 

których tworzyły balonowe potwory oraz halloweenowe dynie. Specjalnie na tę okazję 

wolontariusze przygotowali także zestaw zabaw. Nasi mali podopieczni mieli za zadanie 

m.in. zjeść jabłko zawieszone na wstążce bez użycia rąk, przebrać się za ... mumię oraz 

wykonać zadania, które schowane były w balonikach. Ze wszystkimi zadaniami dzieci 

poradziły sobie doskonale i pokazały, że w każdej dziedzinie nie mają sobie równych 

- 08.12.2012 Akcja charytatywna "Zostań Św. Mikołajem" w Olsztynie 

Olsztyński Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń nie zwalnia tempa w swojej aktywności. W 

sobotę 8 grudnia br. zorganizowaliśmy charytatywną zbiórkę upominków na rzecz małych 

pacjentów z Oddziału Onkologii i Hematologii w Olsztynie. Święta za pasem, więc nasza 

Akcja otrzymała adekwatne hasło promocyjne "Niech te Święta będą Rajem, zostań Świętym 

Mikołajem". Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Hipermarketem Carrefour, który zgodził 

się na realizację tego przedsięwzięcia. 

- 1-31.12.2012 Akcja charytatywna "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja" w Lublinie 

W grudniu wśród naszych zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli oraz bliskich nam placówek 

Ziemi Lubelskiej - Regionalny Odział Fundacji Spełnionych Marzeń przeprowadził akcje 

charytatywną pn. "Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja". Akcja miała na celu zebranie 

przedmiotów, które moglibyśmy wykorzystać do wzbogacenia prezentów świątecznych dla 

małych pacjentów oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego, ale także do naszych 

bezpośrednich działań na oddziale. Zbierane były gry, zabawki, książki, artykuły plastyczne, 

kosmetyki oraz słodkość. Nasza akcja przyniosła bardzo duży oddźwięk i otrzymaliśmy 

mnóstwo wspaniałych rzeczy, za które z całego serca 
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Programy ogólnopolskie: 

 

 WAKACJE Z MARZENIAMI 2012 

 IV Ogólnopolski obóz letni dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową    30.06.2012 - 

10.07.2012 WILIMY - MAZURY 

Wakacje z Marzeniami" to projekt Fundacji Spełnionych Marzeń realizowany od czterech lat. 

Udział w obozach biorą dzieci i młodzież w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej. 

Takie obozy to niejednokrotnie jedyna okazja dla niektórych naszych podopiecznych do 

spędzenia miłych i beztroskich wakacji poza domem. Często właśnie na takich obozach dzieci 

odkrywają swoje największe tajemnice, tam odnajdują swoje pasje, rozwijają 

zainteresowania. Obozy letnie to miejsce, gdzie dzieci, tak ciężko doświadczone przez los, 

mają szansę zmienić swój dotychczasowy punkt widzenia świata, nauczyć się asertywności, 

pokonać swój strach, wstyd oraz często niepełnosprawność. W tym roku miejscem obozu był 

- Hotel Frajda - centrum wypoczynkowo - rekreacyjne położone na skraju malowniczej 

miejscowości Wilimy, usytuowanej w samym sercu Warmii i Mazur, tuż nad przepięknym 

jeziorem Dadaj. W projekcie udział wzięło 40 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, 

leczących się w ośrodkach onkologicznych w: Warszawie, Olsztynie, Lublinie oraz w 

Kielcach. 

 

 

 IV Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada 2012” 

 

W dniu 25 sierpnia 2012 r. na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie odbyły się IV Międzynarodowe Igrzyska Sportowe "Onko-Olimpiada 2012" dla 

dzieci z chorobą nowotworową. Igrzyska zorganizowała "Fundacja Spełnionych Marzeń" 

Małgorzaty i Tomasza Osuchów, przy współpracy z trenerami Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie. Patronat nad Igrzyskami objęli: Joanna Mucha - Minister Sportu i 

Turystyki, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, Adam Struzik � 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski, Marek Michalak - 

Rzecznik Praw Dziecka oraz Klub Integracji Europejskiej. Uczestnikami imprezy były dzieci 

i młodzież z 15 ośrodków onkologicznych z Polski oraz z trzech krajów europejskich: Litwy, 

Słowacji i Węgier. W sumie udział w "ONKO-OLIMPIADZIE 2012" wzięło 190 

zawodników, a dobór konkurencji sportowych został dostosowany do kondycji 

psychofizycznej dziecka, wynikającej z przebytej choroby nowotworowej lub jej stadium 

leczenia. Najważniejszym kryterium udziału w Igrzyskach była pozytywna opinia lekarza z 

danego ośrodka onkologicznego, dopuszczająca pacjenta do zawodów sportowych i 

określająca stopień wysiłku. Zawodnicy wzięli udział w następujących konkurencjach 

sportowych, każdorazowo dostosowanych do kategorii wiekowej: bieg na 60 i 100m, skok w 

dal, pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową, chód z asystą, pływanie, tenis stołowy i piłka 

nożna. 
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Wycieczki rodzinne: 

- 19-20.05.2012 Wycieczka podopiecznych z IMiD w Warszawie do Kazimierza 

Dolnego 

W dniach 19-20 maja 2012 Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejną dwudniową 

wycieczkę integracyjną do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, w której udział wzięła młodzież z 

oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Część z nich, 

pomimo zakończenia leczenia onkologicznego, nadal korzysta z intensywnej rehabilitacji w 

fundacyjnym ośrodku wsparcia psychologiczno - socjalnego pn. "DOM RODZICA". 

Niektórych natomiast udało nam się zabrać na wycieczkę między blokami chemioterapii. 

Kazimierz Dolny to miejsce czarowne i pełne niezapomnianego uroku, dlatego tak często tu 

przyjeżdżamy z naszymi dzieciakami korzystając z licznych atrakcji, które to miejsce oferuje. 

Tym razem postanowiliśmy naszym podopiecznym podnieść nieco poziom adrenaliny 

zabierając ich na rajd samochodami terenowymi po okolicach Kazimierza. Momentami było 

naprawdę jak na prawdziwym rajdzie, �ku radości wszystkich uczestników. Dla odmiany 

następnego dnia, już bardziej dostojnie, wyruszyliśmy na wycieczkę bryczkami, podziwiając 

m.in. przepiękne kazimierskie wąwozy. 

-  25.05.2012 Wycieczka dzieci z Lublina i Kielc do Parku Jurajskiego w Bałtowie 

W dniu 25.05.2012r. wybraliśmy się z podopiecznymi na wycieczkę do Bałtowa. 

Uczestnikami wycieczki byli podopieczni z dwóch Regionalnych Oddziałów Fundacji 

Spełnionych Marzeń: Lublina oraz Kielc. Naszą majową wycieczkę rozpoczęliśmy od 

warsztatów paleontologiczno-plastycznych na Sabatówce, podczas których preparowaliśmy 

zatopione w gipsie �szkielety dinozaurów�., Następnie udaliśmy się do Bałtowskiego safari, 

które zwiedzaliśmy podróżując specjalnym "amerykańskim schoolbusem". W zwierzyńcu 

Bałtowskim, niemal na wyciągniecie ręki mogliśmy spotkać majestatyczne jelenie 

Dybowskiego, pełne gracji i wdzięku daniele, ciekawskie i energiczne muflony, dostojne 

stado bydła szkockiego oraz kozice śruborogie, alpejskie i górskie. Alpaki, lamy, owce, 

koniki polskie czy też zabawne osły. Kolejnym przystankiem naszej wycieczki było 

prehistoryczne oceanarium miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z głębią 

trójwymiarowego obrazu. 

- 11-12.08.2012 Wycieczka podopiecznych z Litewskiej w Warszawie do Czarnieckiej 

Góry. 

Wakacje w pełni, więc czas na kolejną przygodę. Dlatego też Fundacja Spełnionych Marzeń 

postanowiła zabrać swoich małych podopiecznych, leczących się na oddziale onkologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie na dwudniową wycieczkę. W dniach 11-

12 sierpnia wyruszyliśmy naprzeciw przygodzie do ośrodka "Zosieńka" w Czarnieckiej Góry 

- uroczej miejscowości położonej w Górach Świętokrzyskich. To tu od lat jesteśmy wspaniale 

goszczeni przez Państwa Kroków. Rodzinna atmosfera, przepyszna kuchnia i zdrowe 
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powietrze sprawiają, że z ochotą odwiedzamy to czarowne miejsce. A i atrakcji jak zwykle 

nie zabrakło... basen z jacuzzi, jazda na konikach, gry i zabawy na świeżym powietrzu, 

ognisko i oczywiście od rana oczekiwana dyskoteka... prawdziwy zawrót głowy. To był 

wspaniały zastrzyk energii dla naszych dzieciaków, z których większość jest świeżo po 

zakończonym leczeniu lub jeszcze w trakcie chemioterapii podtrzymującej. Jakże miło było 

spędzić ten czas wśród gromadki roześmianych i szczęśliwych dzieciaków, które jeszcze nie 

tak dawno tak mocno doświadczył los. 

- 15-16.09.2012 Wycieczka podopiecznych z IMiD do Dworku na Pilicą.  

W dniach 15-16 września Fundacja Spełnionych Marzeń zabrała młodzież leczącą się na 

oddziale chirurgii onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na dwudniową 

wycieczkę do "Dworku na Pilicą" w Nowym Mieście. Jak zwykle na naszych wycieczkach 

atrakcji nie brakowało, m.in. przejażdżka bryczkami do zagrody żubrów w Smardzewicach, 

zajęcia rekreacyjne, wieczorne ognisko. Jednak głównym punktem wycieczki był spływ 

kajakowy rzeką Pilicą. To dość duże wyzwanie dla naszej grupy, gdyż każdy z uczestników 

wycieczki jest po przebytej chorobie nowotworowej lub jeszcze w trakcie leczenia 

onkologicznego, w wyniku którego doznali znacznego stopnia niepełnosprawności 

(endoprotezy kolanowe, barkowe, amputacje). Jak ciężko żyć po tak okrutnych 

doświadczeniach, nasi podopieczni wiedzą najlepiej, każdego dnia zmagając się ze swoją 

niepełnosprawnością. Ale to nie znaczy, że nie mogą realizować swoich marzeń, pokonując 

często z pozoru trudne ograniczenia. Dziś udowodnili przede wszystkim sobie jak wiele mogą 

i jak wiele jeszcze przed nimi możliwości i wyzwań.  

- 13.10.2012 Wycieczka podopiecznych z Kielc do parku wodnego w Krakowie 

W dniu 13 października Fundacja Spełnionych Marzeń zaprosiła podopiecznych z Kielc na 

wodne szaleństwo do parku wodnego w Krakowie. Atrakcji dla dzieci nie brakowało, 

ponieważ do ich dyspozycji były: Magiczny Wulkan, Statek Piracki, AquaDino i Ptak Cudak 

oraz 10 zjeżdżalni o łącznej długości ponad 800 m (w tym możliwość zjazdu jedną z 

najdłuższych rur w Polsce liczącą 202 m.), a także zjeżdżalnia rodzinna o nazwie Aligator. 

Dzieci korzystały również z leczniczych masaży wodnych oraz jacuzzi. Nie obyło się bez 

lekcji pływania dla naszych najmłodszych, którzy pod czujnym okiem rodziców oraz 

wolontariuszy szkoliły tę umiejętność. Po wyczerpujących szaleństwach wodnych 

zaprosiliśmy wszystkich uczestników wycieczki na pyszny obiad, który zaserwowała nam 

restauracja Aquatio, mieszcząca się w budynku parku wodnego. Następnym punktem 

wycieczki, a nawet tajną niespodzianką dla naszych najmłodszych była wizyta w Centrum 

Zabaw Dziecięcych, w którym dzieci miały do dyspozycji ponad 200 m2 konstrukcji 

zabawowych: basen z piłkami i zjeżdżalniami, ścianki, kładki, pochylnie, labirynty i wiele, 

wiele innych atrakcji. Szczęśliwi i pełni wrażeń w późnych godzinach wieczornych 

wróciliśmy do Kielc.  
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Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń 

- 11.02.2012  IV Charytatywny Bal u Skłodowskiej 

 

W dniu 11 lutego 2012 odbył się IV Bal Charytatywny u Skłodowskiej, którego 

organizatorem jest Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. 

Współorganizatorem projektu jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która jest jednocześnie 

beneficjentem wszystkich edycji imprezy. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister 

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka oraz Marzena Cendrowska - Zastępca Burmistrza 

Dzielnicy Śródmieście. Bal Charytatywny u Skłodowskiej to bezsprzecznie największe 

wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Polsce dedykowane gimnazjalistom. W tym roku 

głównym punktem balu był pokaz mody pod hasłem "Młodzi Projektanci Marzeń", podczas 

którego zaprezentowane zostały wyniki projektu modowego (Szczegółowe informacje na 

stronie balu ). W przerwie konkursowego pokazu mody odbył się pokaz kolekcji Ewy i Piotra 

Krajewskich. Wśród atrakcji wieczoru był również szkolny konkurs "Mam talent", podczas 

którego młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalno taneczne i nie tylko . W 

jury konkursu zasiedli: Anna Korcz, Emilia Krakowska, Edyta Herbuś, Anna Popek, Marzena 

Rogalska, Mateusz Damięcki oraz Pani Inga Zdzienicka - nauczycielka muzyki w Gimnazjum 

nr 38. Na muzycznej scenie Gimnazjum zagrali i zaśpiewali: Paweł Stasiak z Zespołem 

PAPA D, legenda polskiego punk rocka - zespół SEX BOMBA oraz popowa wokalistka - 

Honorata Skarbek "Honey". Tradycyjnie podczas balu odbyła się Wielka Aukcja 

Charytatywna, którą poprowadzili Anna Popek i Tomasz Osuch - prezes FSM. 

 

-    Udział FSM w Światowym Dniu Zdrowia w Lublinie 

 

W dniu 14.04.2012r. Fundacja Spełnionych Marzen przyłączyła się do akcji Promocji 

Zdrowia zorganizowanej w Galerii Orkana w Lublinie pn. �Światowy Dzień Zdrowia�. 

Dzień dla zdrowia był dniem dla tych wszystkich, którym na co dzień brakuje czasu na 

zadbanie o zdrowie. Była to doskonała okazja, by pomyśleć o tym, co jest naprawdę ważne, 

czyli o sobie, swoim zdrowiu, a także możliwość zwrócenie uwagi na pomoc tym, którzy 

najbardziej jej potrzebują. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był pod hasłem 

�Człowiek i miasto� I miał za zadanie skupić uwagę na chorobach cywilizacyjnych. 

Przyłączyliśmy się do tej akcji, ponieważ choroby nowotworowe to choroby cywilizacyjne 

XXI wieku, które dotykają często dzieci. Kolejny raz chcieliśmy uwrażliwić społeczeństwo 

na ten ogromny problem, a także pokazać, że rak to nie wyrok i da się z nim wygrać. W akcji 

wzięło udział troje wyleczonych dzieci, które były dowodem, że można tą chorobę pokonać. 

Podczas akcji zaprezentowaliśmy również wystawę zdjęć, która przedstawiała główne 

działania i projekty realizowane na rzecz naszych podopiecznych. 
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-17.04.2012  Podopieczna Fundacji Spełnionych Marzeń w Polskiej Sztafecie 

Olimpijskiej 

 

W dniu 17 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której ujawniono szczegóły 

Polskiej Sztafety Olimpijskiej. Już po raz piąty firma Samsung wspiera organizację sztafet 

olimpijskich oraz organizację Igrzysk Olimpijskich będąc Sponsorem MKOl. 8 tysięcy osób z 

całego świata pobiegnie po drogach Wielkiej Brytanii w sztafecie z ogniem olimpijskim. 

Biegacze odwiedzą blisko 1000 miejscowości. 27 lipca, w dniu otwarcia Igrzysk XXX 

Olimpiady, dotrą do Londynu. Na zaproszenie firmy Samsung - oficjalnego partnera Igrzysk, 

w sztafecie drużyny Polskiej udział wezmą: Przemysław Babiarz, Mariusz Czerkawski, Jan 

Mela, Artur Partyka, Beata Pawlikowska, Michał Żebrowski, Marta Żmuda-Trzebiatowska 

oraz była pacjentka oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka - Alicja 

Wochowska, reprezentująca Fundację Spełnionych Marzeń. 

To z pewnością niezwykle symboliczne wydarzenie, kiedy to zwieńczeniem heroicznej walki 

o życie - jest bieg ze zniczem olimpijskim. Jest to również ogromne wyróżnienie dla Fundacji 

Spełnionych Marzeń, która otrzymała specjalne zaproszenie od firmy Samsung do 

wystawienia w sztafecie swojego przedstawiciela. 

 

 

 

-  21.04.2012 Aukcja Charytatywna w Hotelu "Przepióreczka" w Nałęczowie 

 

W dniu 21 kwietnia w Hotelu "Przepióreczka" w Nałęczowie odbyła się aukcja charytatywna 

dedykowana Regionalnemu Oddziałowi Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie. 

Organizatorami aukcji byli właściciele hotelu: Pan Dariusz Pastuszak i Tomasz Kalinowski, 

na co dzień przyjaciele fundacji oraz Partnerzy Regionalnego Oddziału FSM w Lublinie. 

Fundacja zaprosiła do poprowadzenia wieczoru - Magdalenę Różczkę, oraz do 

poprowadzenia aukcji - Szymona Majewskiego � członka Rady Fundacji. Pod młotek poszły: 

4 obrazy wybitnego malarza współczesnego - Tomasza Sentowskiego ,przedmioty przekazane 

przez przyjaciół organizatorów aukcji, m.in. akcesoria sportowe ... piłki, koszulki � 

wszystkie opatrzone autografami sportowców. Wielką gratką były również bilety na mecze na 

Stadionie Narodowym podczas Euro 2012. 

    Prace wykonane przez dzieci, pacjentów Oddziału Onkologii Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie; 

    Prace malarskie powstałe podczas Warsaw Street Designe 2011, których autorami są: Ania 

Korcz, Laura Łącz, Elżbieta Jędrzejewska, Kasia Klich, Karolina Muszalak, Kasia 

Kwiatkowska, Karina Kunkiewicz oraz Mateusz Damięcki, Szymon Majewski i Bilguun 

Ariunbataar. Artyści pracowali pod okiem znanego malarza Michała Zaborowskiego. 

 

- 26-27.05.2012 "Street of Design", czyli artyści dla Fundacji Spełnionych Marzeń 

W dniach 26 - 27 maja odbyła się II edycja wydarzenia artystycznego "STREET OF 

DESIGN". Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w otwartą przestrzeń dla 

sztuki. Wzdłuż Traktu Królewskiego ustawione zostały otwarte stoiska, w których 
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prezentowano wzornictwo przemysłowe, dzieła sztuki i wyroby artystyczne. 

Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy jest Dorota Wróblewska, a inspiracją do 

stworzenia Street of Design stał się dla niej sukces imprezy modowej Warsaw Fashion Street. 

Tradycyjnie już, w ramach imprezy Fundacja Spełnionych Marzeń przy współpracy z 

organizatorką �Street of Design� zorganizowała plener malarski, podczas którego znane 

osoby pod okiem uznanego artysty malarza - Michała Zaborowskiego, tworzyły obrazy w 

otwartej przestrzeni. Powstałe dzieła zostaną wystawione na licytacji, którą Fundacją jeszcze 

w tym roku zorganizuje w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie. A za pędzel chwycili 

wierni i nowi przyjaciele Fundacji: Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Żak, Ania Samusionek, 

Agnieszka Włodarczyk, Dorota Wróblewska, Kasia Klich, Karina Kunkiewicz, Olga Borys, 

Violetta Arlak i Andrzej Nejman. 

 

-24.06.2012 Nasze dzieci z Gwiazdami na Warsaw Fashion Street 

W dniu 24 czerwca podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń już po raz piąty wzięli udział 

w Warsaw Fashion Street - największym widowisku modowym w Polsce, którego 

producentem jest firma Media Sukces Doroty i Włodzimierza Wróblewskich. Warsaw 

Fashion Street to prawdziwy festiwal mody trwający cały dzień, podczas którego prezentują 

się najwięksi projektanci mody, a na 50-metrowym wybiegu wzdłuż Krakowskiego 

Przedmieścia publiczność ma okazję podziwiać nie tylko piękne modelki, ale również aktorki 

i aktorów, piosenkarki i piosenkarzy, dziennikarzy i oczywiście dzieci. Tradycyjnie, nasi 

podopieczni wzięli udział w specjalnym dziecięcym bloku charytatywnym. Tak więc w 

modelki i modeli wcielili się: z Warszawy - Ola Starbała i Julka Suchodolska, z Lublina - 

Laura Szala, Nadia Kubas, Roger Depta, Tobiasz Nowicki, z Olsztyna - Eryk Morawski, 

Patrycja Kozakiewicz, Kacper Grześ i z Kielc - Brajan Wójcik, Mikołaj Lewandowski, Emilia 

Zagraj i Oliwia Łasak Dzieciom na wybiegu towarzyszyły: Patrycja Markowska, Edyta 

Herbuś, Ania Samusionek, Edyta Olszówka, Agnieszka Warchulska, Ania Dereszowska oraz 

Panowie: Łukasz Zagrobelny, Szymon Majewski, Marcin Dorociński, Mateusz Damięcki, 

Andrzej Nejman, Jan Wieczorkowski i Bilguun Ariunbaatar. Podczas pokazu dzieci wystąpiły 

w strojach zaprojektowanych i uszytych przez producenta ubranek dziecięcych - firmę 

ENDO, z którą Fundacja współpracuje od lat. Natomiast towarzyszące dzieciom Gwiazdy 

wystąpiły w koszulkach z logo 10 rocznicy powstania Fundacji Spełnionych Marzeń !!!. Miłą 

niespodzianką dla Fundacji było otrzymanie od firmy ENDO czeku na 15 000 PLN z 

przeznaczeniem na działalność "Domu Rodzica" - Całodobowego Ośrodka Wsparcia 

Psychologiczno-Socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. 

 

- 17-18.11.2012 Udział FSM w Targach Rodzinnych  

W dniach 17-18 listopada w Centrum MT w Warszawie odbyły się Targi Rodzinne, 

dedykowane dzieciom w wieku od 0 do 12 lat. Podczas Targów prezentowany był szeroki 

wachlarz bloków tematycznych, m.in.: edukacja, sport, zabawa, bezpieczeństwo, żywność, 

media, odzież, meble i wreszcie zdrowie i pielęgnacja. Grupą odbiorczą targów byli rodzice, 

opiekunowie, nauczyciele, przedstawiciele branży edukacyjnej oraz specjaliści na co dzień 

zajmujący się opieką i wychowywaniem dzieci. Fundacja Spełnionych Marzeń w swoim 

stoisku, oprócz specjalnej strefy dla maluchów, w której dzieci mogły uczestniczyć w 
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warsztatach plastycznych, przygotowała specjalistyczny punkt informacyjno-poradniczy dla 

rodziców. To tu rodzic mógł zasięgnąć porady u lekarza onkologa i otrzymać odpowiedzi na 

pytania: w jaki sposób i jak często należy prowadzić badania diagnostyczne, na co należy 

zwrócić szczególną uwagę i jakie objawy u naszych maluchów mogą być niepokojące. To tu 

również rodzic mógł porozmawiać z psychologiem o swoich lękach przed straszną chorobą, a 

także utwierdzić się w przekonaniu, iż pomimo ogromnego strachu rodzica przed chorobą 

dziecka, to w obliczu realnego zagrożenia wiedza nt. chorób nowotworowych daje im 

ogromną przewagę i pozwala na wczesną reakcję, w fazie, kiedy jest ona jeszcze do 

całkowitego pokonania. 

 

- 6.12.2012 Aukcja charytatywna firmy W. Śliwiński na rzecz Lubelskiego Oddziału 

FSM 

W dniu 6 grudnia 2012r. Fundacja Spełnionych Marzeń na zaproszenie firmy W. Śliwiński 

uczestniczyła w niezwykle prestiżowym pokazie biżuterii marki - W. Śliwiński. Podczas 

pokazu arcydzieł sztuki jubilerskiej odbyła się również aukcja charytatywna na rzecz 

pacjentów oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego, będących pod opieką 

Lubelskiego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń. W trakcie aukcji udało się wspólnie 

wylicytować przedmioty za kwotę 11 000 PLN. Zebrane środki zostaną przeznaczone na 

wyjazd dzieci z Ziemi Lubelskiej na wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży z chorobą 

nowotworową pn. "Wakacje z Marzeniami" organizowany od lat przez Fundację Spełnionych 

Marzeń. Tego lata dzieci wyjadą na Mazury, by w krainie przepięknych jezior i lasów 

zregenerować się fizycznie i psychicznie po długim i wyczerpującym leczeniu chemioterapią. 

 

- 7.12.2012  Aukcja Charytatywna dla oddziału onkologicznego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

W dniu 7 grudnia br. w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się Aukcja Charytatywna, 

zorganizowana przez Pana Roberta Biernackiego przy współpracy z Fundacją Spełnionych 

Marzeń. Pan Robert Biernacki od lat prowadzi działania charytatywne na rzecz biednych i 

ciężko chorych dzieci woj. świętokrzyskiego. Podczas dzisiejszej aukcji zostały wylicytowane 

przedmioty przekazane również przez Fundację Spełnionych Marzeń, min. koszulka i piłka 

podpisana przez piłkarza - Roberta Lewandowskiego. Podczas aukcji wystąpili uczniowie 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. W czasie trwania 

aukcji nie zabrakło również naszych wolontariuszy, którzy pomagali w jej sprawnym 

przebiegu. 

 

- 10-11.12.2012 II Świąteczny Kiermasz dla dzieci z Regionalnego Oddziału FSM w 

Lublinie 

W dniach od 10 - 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 

już po raz drugi został zorganizowany bożonarodzeniowy kiermasz charytatywny na rzecz 

podopiecznych z Lubelskiego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń. Pomysłodawcą akcji 

była Pani Marta Kowalska oraz Katarzyna Kośmiej - nauczyciele tutejszej szkoły. Uczniowie 

i nauczyciele świetlicy pracowali pilnie niczym pomocnicy Świętego Mikołaja, 

przygotowując ozdoby świąteczne, aby podczas kiermaszu można było oglądać świąteczne 
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kartki, aniołki, stroiki, wieńce, a także satynowe karczochowe bombki, błyszczące złotem 

choinki z makaronu, upominki zdobione techniką decoupage, bajecznie puszyste i kolorowe 

choinki z piórek, pachnące cynamonem i pomarańczą choinki z sianka, czyli "chochołki" i 

wiele innych przepięknych ozdób choinkowych. Przy okazji tej akcji udało nam się zebrać 

2278,29zł. Uczniom i nauczycielom bardzo dziękujemy za okazaną pomoc, bo dzięki Wam 

pod choinką znalazły się dwa nowiutkie telewizory, które umilą czas małym pacjentom 

oddziału onkologii DSK w Lublinie. 

 

-15.12.2012 Charytatywny "WIECZÓR OTWARTYCH SERC" Anny Korcz dla 

FSM 

W dniu 15 grudnia w przepięknym ośrodku "Zacisze" w Pomiechówku odbyła się 

charytatywna impreza pn. "Wieczór otwartych serc", dedykowana Fundacji Spełnionych 

Marzeń. Organizatorami imprezy byli właściciele ośrodka � Anna Korcz i Paweł Pigoń 

Atmosfera w Zaciszu była niezwykle klimatyczna i rodzinna, a wieczór obfitował w wiele 

atrakcji. Imprezę poprowadził przyjaciel fundacji � Mateusz Damięcki, a dla zaproszonych 

gości zaśpiewała gospodyni wieczoru � Ania Korcz. Punktem kulminacyjnym wieczoru była 

aukcja charytatywna, którą poprowadził członek Rady FSM � Szymon Majewski przy 

wsparciu Mateusza Damięckiego i Tomasza Osucha prezesa FSM. Na aukcję zostały 

wystawione prace plastyczne podopiecznych Fundacji z oddziału onkologii Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego przy Litewskiej oraz prace malarskie powstałe podczas imprezy 

artystycznej organizowanej cyklicznie przez animatorkę kultury - Dorotę Wróblewską pn. 

Warsaw Street Design. 

 

Projekty Edukacyjne: 

 13-14.11.2012 XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna 

wieku rozwojowego" oraz Gala 50-lecia onkologii w Polsce 

W dniach 13-14.11.2012r. w Hotelu Gromada "Dom Chłopa" i na Zamku Królewskim 

w Warszawie odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Chirurgia 

onkologiczna wieku rozwojowego" połączona z uroczystą Galą Jubileuszu 50-lecia 

onkologii w Polsce zorganizowana przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i 

Młodzieży (KCHO) Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) i Fundację Spełnionych 

Marzeń. Przy organizacji konferencji wspierała nas firma Medical Communications. 

Fundacja Spełnionych Marzeń już od 9 lat prowadzi swoje działania statutowe na 

rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi przy KCHO. Ta działalność zaowocowała 

również czynnym udziałem Fundacji w organizację już trzeciej konferencji. 

Komitet organizacyjny:  

 prof. Wojciech Woźniak - ordynator KCHO IMiD  

 Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń 

 mgr Donata Fraś � Sekretarz (KCHO IMiD) 
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Komitet naukowy:  

 Prof. Andrzej Górecki 

 Prof. Piotr Kaliciński 

 Prof. Jerzy Kowalczyk 

 Prof. Tomasz Mazurkiewicz 

 Prof. Janusz Meder 

 Prof. Danuta Perek 

 Prof. Piotr Rutkowski  

Komitet honorowy  

 Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia 

 Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka 

 Prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 Prof. Alicja Chybicka - Senator RP 

 Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz 

 Prof. Krystyna Bożkowa - Instytut Matki i Dziecka 

Od 14 lat konferencje organizowane przez KCHO IMiD stanowią ważne miejsce w 

kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością wśród 

najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w dziedzinie leczenia chorób 

nowotworowych. Dlatego też czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy brać czynny 

udział w organizacji konferencji, dbać o jakość jej przebiegu, a także bezpośrednio 

uczestniczyć w sesjach plenarnych, prezentując swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia.  

 

Podczas tegorocznej konferencji odbyły się następujące sesje naukowe:  

 Osiągnięcia hemato-onkologii dziecięcej w Polsce. 

 Pierwotne nowotwory złośliwe kości � diagnostyka i leczenie. 

 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową (prowadzący � Tomasz 

Osuch � prezes FSM i Marzena Samardakiewicz � psycholog). 

 Ogólnopolska konferencja psychoonkologów dziecięcych (prowadzący � Tomasz 

Osuch � prezes FSM i Marzena Samardakiewicz � psycholog). 

Po konferencji w dniu 14 listopada we wnętrzach Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta 

Gala z okazji 50-lecia onkologii w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jolanta 

Kwaśniewska � prezes fundacji �Porozumienie bez barier�, Bartosz Arłukowicz - Minister 

Zdrowia, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Najważniejszymi jednak gośćmi 

dzisiejszej uroczystości byli pacjenci Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

IMiD, którzy licznie przybyli na Galę wraz ze swoimi rodzinami. Podczas Gali wręczono 

odznaczenia prezydenckie i resortowe za zasługi w ochronie zdrowia, jak również medale i 

dyplomy uznania Instytutu Matki i Dziecka. Wśród nagrodzonych medalem IMiD była 

Patrycja Markowska � członek Rady Fundacji Spełnionych Marzeń. Wieczór zakończył się 

lampką szampana i wspaniałym okolicznościowym tortem. 
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- W 2012 Fundacja Spełnionych Marzeń sfinasowała szkolenia dla 8 pielęgniarek 

z oddziałów onkologicznych. 

 

Nagrody 

- 5.12.2012 FSM wyróżniona na Gali "Laur Wolontariatu 2012" w Kielcach 

W dniu 5 grudnia w Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach, w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Laur 

Wolontariatu 2012". Coroczny konkurs organizowany jest przez Diecezjalne oraz Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Kielcach. W konkursie biorą udział osoby indywidualne oraz 

organizacje działające na rzecz osób potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych. 

Wyróżnienie w konkursie jest wyrazem wdzięczności za bezinteresowną pracę na rzecz 

innych. 

 

Fundacja Spełnionych Marzeń uzyskała tytuł - miejsca przyjaznego wolontariuszom. W 

imieniu Fundacji wyróżnienie odebrała Maria Stępniewska - kierownik Regionalnego 

Oddziału FSM w Kielcach. Kolejnym wyróżnieniem był dyplom "Laur Wolontariatu" dla 

wolontariusza, który otrzymała nasza wolontariuszka - Wioleta Krawczyk. Całość imprezy 

uświetniły występy zespołów regionalnych. 

 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI: 

 

W roku 2012 wydane zostały następujące uchwały: 

 6.03.2012- Uchwała Rady Fundacji nr 1/2012 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 06.03.2012 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6.03.2012 

 19.09.2012- Uchwała Rady Fundacji  nr 2/2012, nr 3/2012,  

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 19.19.2012 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19.09.2012 

 19.09.2012- Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2012 

 

 

Uchwały zostały dołączone w postaci odpisów jako Załącznik 1. 
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-OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH 

FINANSOWYCH 
Nie zaistniały zdarzenia prawne mające skutki finansowe. 

 

 

-INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH 

ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU 

PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY); 

 

Przychody z działalności statutowej  

Składki brutto określone statutem 0,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1.096.683,86 

1% podatku (Wpłaty osób fizycznych) 1.096.683,86 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 59.844,57 

Wpłaty osób prawnych 0,00 

Usługi zakwaterowania 59.844,57 

Aukcje, zbiórki, darowizny 0,00 

Pozostałe przychody określone statutem 819.967,60 

Darowizny (Wpłaty osób fizycznych) 189.423,31 

Darowizny (Wpłaty osób prawnych) 344.764,84 

Usługi sponsoringu, marketingowe ( reklamowe) 112.130,08 

Organizacja aukcji 0,00 

Wpłaty niewyjaśnione, likwidacja kont 62.363,61 

Karta Polbank Dzieciom 110.548,37 

Pozostałe, w tym: 

-refaktura kosztów noclegu – Konferencja Naukowa 

-refaktura na część kosztów aktu notarialnego  

737,39 

574,08 

160,98 
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-inne 2,33 

 

Pozostałe przychody 87.905,95 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

2.000,00 

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00  

Dotacje z Mattel Foundation (środki ze źródeł niepublicznych) 83.603,44 

Dotacje ze środków publicznych 0,00 

Spadek 0,00 

Zapis 0,00 

Inne, w tym: 

-zaokrąglenia 

-pokrycie kosztów naprawy powypadkowej samochodu 

- zwrot nadpłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym 

- rozliczenie konta ZUS 

2.302,51 

1,12 

1.924,47 

150,00 

226,92 

 

Przychody finansowe 4.440,56 

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00  

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4.436,34 

Odsetki od pożyczek 0,00 

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 

Inne przychody finansowe 4,22 
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-INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W 

RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; 

Fundacja w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzi „Dom Rodzica” 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 298.775,18 

świadczenia pieniężne: 298.775,18 

Czynsz 66.260,75 

Energia 8.578,03 

Wyposażenie 1.970,06 

Wynagrodzenia + składki ZUS 102.004,70 

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe 56.911,53 

Pozostałe 43.140,03 

 

Amortyzacja 19.910,08 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 

a) INFORMACJA, CZY FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

NIE 

 
b) WYNIK FINANSOWY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

----- 

 
c) PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO 

PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ 

----- 
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-INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA: 

a) REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH: 

- działalność statutowa podstawowa 67.508,29 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 67.508,29 

świadczenia pieniężne, w tym: 67.508,29 

-Wycieczki 9.215,53 

-Zakup prezentów i upominków 3.770,00 

-Organizacja imprez 2.549,20 

-Wyposażenie oddziałów, remonty 12.000,00 

-Materiały promocyjne 29.586,75 

-Konferencje naukowo-szkoleniowe 2.150,00 

-Pozostałe 7.059,24 

-Oddział FSM w Lublinie 326,94 

-Oddział FSM w Kielcach 438,63 

-Oddział FSM w Olsztynie 412,00 

świadczenia niepieniężne 0,00 

 

 

- działalność odpłatna pożytku publicznego 298.775,18 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego 

298.775,18 

świadczenia pieniężne: 298.775,18 

Czynsz 66.260,75 

Energia 8.578,03 
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Wyposażenie 1.970,06 

Wynagrodzenia + składki ZUS 102.004,70 

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe 56.911,53 

Pozostałe 43.140,03 

 

Amortyzacja 19.910,08 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

 

- działalność pożytku publicznego 1.036.068,95 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 

1.036.068,95 

świadczenia pieniężne, w tym: 1.036.068,95 

Zakup środków medycznych i lekarstw 6.053,94 

Organizacja imprez 45.136,35 

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały 18.475,01 

Wywołanie zdjęć  9.293,85 

Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty  8.670,15 

Ubrania 328,31 

Wycieczki 72.848,52 

Kosmetyki 5.574,15 

Prezenty 36.575,48 

Wyposażenie oddziałów, remonty 32.078,06 
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Wynagrodzenia 6.143,46 

Zabawki 5.232,24 

Paliwo 8.523,52 

Słodycze i art. spożywcze 2.224,23 

Darowizny z 1% 329.777,06 

Organizacja Onkoolimpiady 273.714,94 

Pozostałe 87.055,49 

Oddział FSM w Lublinie 65.160,75 

Oddziała FSM w Kielcach 15.250,12 

Oddział FSM w Olsztynie 7.953,32 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

b) ADMINISTRACJĘ, 

- 514.813,40 

Koszty administracyjne 514.813,40 

- zużycie materiałów i energii 51.664,45 

- usługi obce 116.911,82 

- podatki i opłaty 6.260,99 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 296.148,59 

- amortyzacja 8.713,06 

- pozostałe koszty 11.095,93 

- Oddział FSM w Lublinie 9.140,45 

- Oddział FSM w Kielcach 2.367,78 
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- Oddział FSM w Olsztynie 12.510,33 

 

 

 

c) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, 

 

- 0,00 

 

 

 
      d)    POZOSTAŁE KOSZTY 

 - 2.709,74 

Pozostałe koszty 2.709,74 

wartość nierozliczonych polis ubezpieczeniowych OC od sprzedanych 

środków trwałych 

619,50 

Inne  

-naprawa powypadkowa samochodu 

- zaokrąglenia w VAT i na zobowiązaniach 

- rozliczenie konta ZUS 

2.090,24 

1.924,47 

77,41 

88,36 

 

e) KOSZTY FINANSOWE 

           - 3.633,86 

Koszty finansowe 3.633,86 

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 

i krótkoterminowe aktywa finansowe 

0,00 

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów 

inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 

2.866,53 

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od 

kredytów inwestycyjnych 

484,68 

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 166,60 

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing 

finansowy 

0,00 

Ujemne różnice kursowe 116,05 

Inne koszty finansowe 0,00 
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-DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI: 

a) ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

na dzień 31.12.2012r. Fundacja zatrudniała 7 osób 

b) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM NA ZAJMOWANE 

STANOWISKA 

- Tomasz Osuch – Dyrektor 

- Magdalena Zadrożna – Koordynator Projektów 

- Renata Zwolak - Pedagog 

- Zuzanna Podkowicz – Kierownik Biura Fundacji 

- Aneta Karlińska - Asystentka 

- Maria Stępniewska – Kierownik Biura Regionalnego w Kielcach 

- Emilia Niemirowska – Kierownik Domu Rodzica 

 
C) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; 

----- 

 

-DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI: 

A) WYNAGRODZENIA  

Wynagrodzenia netto z tytułu umów o pracę – 138.573,13 zł 

Wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę – 192.938,66 zł 

B) NAGRODY  

nie zostały przyznane nagrody 

C) PREMIE 

nie zostały przyznane premie 

d) INNE ŚWIADCZENIA (ZUS)  

świadczenia ZUS włącznie z FG i FGŚP z tytułu umów o pracę 39.362,12 zł 

świadczenia ZUS bez FG i FGŚP z tytułu umów o pracę 34.473,41 zł 

e) WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

----- 

 

-DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA: 

 

A) WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI, Z PODZIAŁEM 

NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA 

 

Roczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu – 35.470,00 zł brutto, czyli miesięcznie w 

okresie styczeń-maj 2012 r. - 2.600 zł brutto, w okresie czerwiec-grudzień 2012 r. – 

3.210,00 zł brutto, nie było premii, nagród itp. 
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Członkowie Zarządu i pozostałych organów Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, 

nagród, premii itp. 

B) WYPŁACONEGO OSOBOM KIERUJĄCYM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Z PODZIAŁEM NA 

WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA; 

----- 

 

-DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA 

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 104.435,75 zł netto,  132.403,81 brutto 

składki ZUS z tytułu umów zlecenia 12.528,31 zł 

 

 

-DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM 

WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI: 

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych 

A) ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW 

----- 
B) ZE WSKAZANIEM WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK 

----- 

C) PODANIE PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELONYCH POŻYCZEK 

----- 
 

-DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM 

BANKU; 

Struktura środków pieniężnych 

Wyszczególnienie Kwota 

Kasa 22.682,34 

Rachunek bankowy podstawowy ING Bank Śląski                 

16 1050 1025 1000 0022 6597 9068 

129.558,08 

Lokaty 310.000,00 

Inne rachunki bankowe – Litewska ING Bank Śląski              

52 1050 1025 1000 0022 6844 0571 

7.829,79 
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Inne rachunki bankowe – Kasprzaka ING Bank Śląski           

29 1050 1025 1000 0022 7611 6304 

58.431,25 

Inne rachunki bankowe – ING Bank Śląski         

16 1050 1025 1000 0023 5426 4588    

22,51 

Inne rachunki bankowe – Kielce ING Bank Śląski     

69 1050 1025 1000 0023 5851 4368        

230,95 

Inne rachunki bankowe – Lublin ING Bank Śląski            

12 1050 1025 1000 0023 8751 4327 

52.762,22 

Inne rachunki bankowe – Olsztyn ING Bank Śląski            

67 1050 1025 1000 0023 5851 4210 

9.284,37 

Inne rachunki bankowe – ING Bank Śląski (walutowy EUR) 

78 1050 1025 1000 0090 8000 0681            

3.514,38 

Inne rachunki bankowe – Polbank 

46 2340 0009 0010 2190 0000 0049 

298,64 

Inne rachunki bankowe – Polbank – kredyt 

82 2340 0009 0010 2460 0000 0035 

27,83 

Inne rachunki bankowe – Polbank Lublin 

56 2340 0009 0910 2460 0000 0026 

897,29 

Inne rachunki bankowe – Polbank Kielce 

56 2340 0009 1230 2460 0000 0031 

543,00 

Inne rachunki bankowe – Polbank Olsztyn 

34 2340 0009 0850 2460 0000 0027 

788,32 
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Inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze) 1.233,88 

Inne aktywa pieniężne 0,00 

Suma 598.104,85 

 

-DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH; 

Fundacja nie nabyła obligacji. 

 

-DANE O WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 

Fundacja nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 

 

-DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH: 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

a) WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 

----- 
b) PRZEZNACZENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI 

----- 

 

-DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; 

Fundacja w 2012 r. nabyła samochód osobowy Chrysler Grand Voyager o wartości (w 

księgach rachunkowych) 19.673,50 zł. 

 

-DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH 

FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH; 

AKTYWA Stan na 31.12.2012 
 A. AKTYWA TRWAŁE 

242 848,44 
      I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 
          1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 
          2. Wartość firmy 0,00 
          3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 
          4. Zaliczki na  wartości niematerialne    
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            i prawne  0,00 
      II. Rzeczowe aktywa trwałe 242 848,44 
          1. Środki trwałe 215 898,47 
              a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu) 0,00 
              b) budynki, lokale i obiekty inż.ladowej i wodnej 171 287,70 
              c) urządzenia techniczne i maszyny 3 566,45 
              d) środki transportu 41 044,32 
              e) inne środki trwałe 0,00 
           2. Środki trwałe w budowie 26 949,97 
           3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

      III. Należności długoterminowe 0,00 

           1. Od jednostek powiązanych 0,00 

           2. Od pozostałych jednostek 0,00 

      IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 

           1. Nieruchomości 0,00 

           2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

           3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

              a) w jednostkach powiązanych 0,00 

                   - udziały lub akcje 0,00 

                   - inne papiery wartościowe 0,00 

                   - udzielone pożyczki 0,00 

                   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

              b) w pozostałych jednostkach 0,00 

                   - udziały lub akcje 0,00 

                   - inne papiery wartościowe 0,00 

                   - udzielone pożyczki 0,00 

                   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 

            4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 

       V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

            1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch. 0,00 

            2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

    

B. AKTYWA OBROTOWE 616 283,54 

        I. Zapasy 3 000,00 

           1. Materiały 0,00 

           2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 

           3. Produkty gotowe 0,00 

           4. Towary 0,00 

           5. Zaliczki na dostawy 3 000,00 

      II. Należności krótkoterminowe 7 587,04 

           1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 
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               a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 

                  - do 12 miesięcy 0,00 

                  - powyżej 12 miesięcy 0,00 

               b) inne 0,00 

           2. Należności od pozostałych jednostek 7 587,04 

              a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 211,00 

                 - do 12 miesięcy 211,00 

                 - powyżej 12 miesięcy 0,00 

               b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.   

                   i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6 884,84 

               c) inne 491,20 

               d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 

       III. Inwestycje krótkoterminowe 598 104,85 

            1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 598 104,85 

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 

                   - udziały lub akcje 0,00 

                   - inne papiery wartościowe 0,00 

                   - udzielone pożyczki 0,00 

                   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

                b) w pozostałych jednostkach 0,00 

                    - udziały lub akcje 0,00 

                    - inne papiery wartościowe 0,00 

                    - udzielone pożyczki 0,00 

                    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 

                c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 598 104,85 

                    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 596 870,97 

                    - inne środki pieniężne 1 233,88 

             2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 

       IV. Krótkoterminowe rozliczenia    

            międzyokresowe 7 591,65 

AKTYWA RAZEM 859 131,98 

 

a) środki trwałe 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

Urządzenia techniczne i maszyny 21.591,33 3.657,90 0,00 25.249,23 
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Środki transportu 29.992,43 19.673,50 0,00 49.665,93 

Pozostałe środki trwałe 4.636,00 0,00 0,00 4.636,00 

Razem  56.219,76 23.331,40 0,00  79.551,16 

 

 

b) umorzenie środków trwałych 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

Urządzenia techniczne i maszyny  21.591,33 91,45 0,00 21.682,78 

Środki transportu 0,00 8.621,61 0,00 8.621,61 

Pozostałe środki trwałe 4.636,00 0,00 0,00 4.636,00 

Razem 26.227,33 8.713,06 0,00 34.940,39 

 

c) inwestycje w obcych środkach trwałych 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

Inwestycja w obce obiekty (szpital)  18.589,99 0,00 0,00 18.589,99 

Inwestycja w obce obiekty – Dom 

Rodzica 

199.100,87 

 

0,00 

 

0,00 199.100,87 

Razem 217.690,86 0,00 0,00 217.690,86 
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b) umorzenie - budynki   

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

Inwestycja w obce obiekty (szpital) 2.865,00 0,00 0,00 2.865,00 

Inwestycja w obce obiekty – Dom 

Rodzica 

21.769,09 

 

21.769,07 0,00 43.538,16 

Razem 24.634,09 21.769,07 0,00 46.403,16 

 

 

-DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH; 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 682 049,25 

 
  

     I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 

        1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch. 0,00 

        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 

            - długoterminowa 0,00 

            - krótkoterminowa 0,00 

        3. Pozostałe rezerwy 0,00 

            - długoterminowe 0,00 

            - krótkoterminowe 0,00 

     II. Zobowiązania długoterminowe 21 997,06 

         1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 

         2. Wobec pozostałych jednostek  21 997,06 

             a) kredyty i pożyczki 21 997,06 

             b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

             c) inne zobowiązania finansowe 0,00 

             d) inne 0,00 

      III. Zobowiązania krótkoterminowe 660 052,19 

           1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 

              a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 
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                  - do 12 miesięcy 0,00 

                  - powyżej 12 miesięcy 0,00 

              b) inne 0,00 

          2. Wobec pozostałych jednostek  660 052,19 

             a) kredyty i pożyczki 0,00 

             b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

             c) inne zobowiązania finansowe 0,00 

             d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 178,44 

                 - do 12 miesięcy 10 178,44 

                 - powyżej 12 miesięcy 0,00 

             e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 

             f) zobowiązania wekslowe 0,00 

             g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych    

                świadczeń 10 649,15 

             h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 
             i) inne 
 639 224,60 

          3. Fundusze specjalne 0,00 

     IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 

          1. Ujemna wartość firmy 0,00 

          2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

              - długoterminowe 0,00 

              - krótkoterminowe 0,00 

 

 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty 

 

 

Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 

 

do 1 roku powyżej 1 roku 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 26.090,00 21.997,06 

2. dostawy i usługi 6.106,74 10.178,44 0,00 0,00 

3. podatki i ZUS 10.932,69 10.649,15 0,00 0,00 
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