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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.org.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. 
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Cele statutowe w 2014 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia 

(projekty realizowane zarówno, bezpośrednio na oddziałach, jaki i poza nimi): 

Terapia poprzez śmiech: 

 - 8.01.2014 "Terapia poprzez śmiech" z mimem Grzesiem na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 8 stycznia małych pacjentów na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odwiedził MIM. 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 wieloletni przyjaciel fundacji - Grzegorz Grzywacz. Występy Pana Grzegorza to 

bezpośrednia współpraca aktora z małym widzem... sztuki cyrkowe, lekcje magii, zabawne 

gagi, ...a to wszystko okraszone ogromnym poczuciem humoru. Nasi podopieczni wręcz 

uwielbiają jego wizyty, ponieważ ... płaczą na nich ...ze śmiechu :-). Po raz kolejny mieliśmy 

okazję przekonać się, że "Terapia poprzez śmiech" działa w równym stopniu na małych  

i dużych, a jej terapeutyczna moc mierzona jest w decybelach radosnego śmiechu 

rozbrzmiewającego na szpitalnych korytarzach.  

-25.02.2014 "Terapia poprzez śmiech" czyli spotkanie z iluzjonistą na Litewskiej  

w Warszawie 

W dniu 25 lutego na oddziale hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odbyła się bardzo magiczna wizyta. Otóż naszych podopiecznych 

odwiedził iluzjonista - Konrad Modzelewski. Spotkania naszych podopiecznych z klaunami, 

ekwilibrystami, czarodziejami i mimami organizujemy w ramach cyklicznego programu 

Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". Sztuczki z lewitującą kulą, 

czarodziejskim sznurkiem czy magicznymi kulkami i dużo dawka humoru naszego gościa, 

oczarowały małą publiczność. Projekt "Terapia poprzez śmiech" to bez wątpienia najlepsza 

terapia dla naszych maluchów, a świadectwem jej terapeutycznej mocy są radośnie 

rozbrzmiewające śmiechy dzieci na szpitalnych korytarzach!!!.  

- 05.03.2014 "Terapia poprzez śmiech" z Mimem Grzesiem na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 5 marca na oddziale hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odbyły się cykliczne warsztaty w ramach projektu Fundacji 

Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". Tym razem małych pacjentów odwiedził 

nasz wieloletni przyjaciel - komik, mim i iluzjonista w jednej osobie – Grzegorz Grzywacz. 

Pan Grześ kontaktuje się z małymi widzami za pomocą cyrkowych sztuczek i zabawnych 

gagów. Bezpośrednia współpraca z dziećmi to podstawa uzyskania oczekiwanego efektu ... 

czyli... salw radosnego śmiechu naszych podopiecznych :-). Wieloletnie doświadczenie w 

pracy z dziećmi powoduje, ż Pan Grześ uzyskuje ten efekt bez zbędnego wysiłku :-):-):-), 

dając tym samym świadectwo, iż "Terapia poprzez śmiech" to bez wątpienia najlepsza terapia 

dla maluchów, średniaków i ... starszaków !!! 
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- 11.03.2014 "Terapia poprzez śmiech" czyli spotkanie z iluzjonistą w Lublinie 

W ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 

śmiech", w dniu 11 marca w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie gościliśmy iluzjonistę - 

Piotra Denisiuka. którego mogliśmy podziwiać w poprzedniej edycji programu "Mam talent" 

!!!. Nasz gość nie tylko zaczarował naszą widownię, ale również wprowadził ogromną dawkę 

pozytywnej energii:-) 

- 22.05.2014 ”Terapia poprzez śmiech” z Konradem Modzelewskim na Litewskiej  

w Wa-wie 

W dniu 22 maja na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

obyły się warsztaty Iluzjonistyczne zorganizowane w ramach wieloletniego programu 

Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Terapia poprzez śmiech”. Tym razem naszych małych 

podopiecznych odwiedził po raz kolejny iluzjonista - Konrad Modzelewski. Profesjonalizm 

naszego gościa okraszony niezwykłym urokiem osobistym sprawił, że dzieci były wprost 

oczarowane występem artysty, a niektóre z nich wzięły nawet czynny udział warsztatach. 

Projekt "Terapia poprzez śmiech" to bez wątpienia najlepsza terapia dla naszych maluchów, a 

świadectwem jej terapeutycznej mocy są radośnie rozbrzmiewające śmiechy dzieci na 

szpitalnych korytarzach!!!. 

- 02.07.2014 "Terapia poprzez śmiech" z Klaunem Kluseczką na Litewskiej  

w Warszawie 

W 2 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklicznego programu Fundacji 

Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". Naszych małych podopiecznych na 

oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Litewskiej w Warszawie 

odwiedził dyplomowany aktor cyrkowy – Paweł Suski, pseudonim sceniczny - Klaun 

Kluseczka. Sztuczki magiczne, ekwilibrystyka, pantomima, żonglerka i oczywiście urok 

osobisty połączony z poczuciem humoru – to mieszanka składająca się na występ Kluseczki 

przed naszą małą publicznością. Miło było słyszeć, jak w świecie, gdzie czas płynie wg 

chemicznej kroplówki … rozbrzmiewa radosny śmiech dzieciaków :-) 

- 17.07.2014 "Terapia poprzez śmiech" z Mimem Grzesiem na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 17 lipca na oddziale hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odbyły się cykliczne warsztaty w ramach projektu Fundacji 

Spełnionych Marzeń - "Terapia poprzez śmiech". Tym razem małych pacjentów odwiedził 

nasz wieloletni przyjaciel - komik, mim i iluzjonista w jednej osobie – Grzegorz Grzywacz. 

Pan Grześ kontaktuje się z małymi widzami za pomocą cyrkowych sztuczek i zabawnych 

gagów. Bezpośrednia współpraca z dziećmi to podstawa uzyskania oczekiwanego efektu ... 

czyli... salw radosnego śmiechu naszych podopiecznych :-). Wieloletnie doświadczenie w 

pracy z dziećmi powoduje, ż Pan Grześ uzyskuje ten efekt bez zbędnego wysiłku :-):-):-), 

dając tym samym świadectwo, iż "Terapia poprzez śmiech" to bez wątpienia najlepsza terapia 

dla maluchów, średniaków i ... starszaków !!! 
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- 2.10.2014 "Terapia poprzez śmiech" z Mimem Grzesiem na Litewskiej w Warszawie 

W ramach projektu „Terapia poprzez śmiech”, w dniu 2 października na oddziale 

hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie małych 

pacjentów odwiedził nasz wieloletni przyjaciel - komik, mim i iluzjonista w jednej osobie – 

Grzegorz Grzywacz. Pan Grześ kontaktuje się z małymi widzami za pomocą cyrkowych 

sztuczek i zabawnych gagów. Bezpośrednia współpraca z dziećmi to podstawa uzyskania 

oczekiwanego efektu ... czyli... salw radosnego śmiechu naszych podopiecznych. 

- 20.11.2014 "Terapia poprzez śmiech" z Klaunem Kluseczką na Litewskiej  

w Warszawie 

W ramach projektu „Terapia poprzez śmiech”, w dniu 20 listopada na oddziale 

hematologiczno-onkologicznym Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, małych 

pacjentów odwiedził dyplomowany aktor cyrkowy – Paweł Suski, pseudonim sceniczny - 

Klaun Kluseczka. Sztuczki magiczne, ekwilibrystyka, pantomima, żonglerka, a przede 

wszystkim bezpośredni kontakt i współpraca z mały widzem – to marka Klauna Kluseczki.  

A niepodważalnym świadectwem terapeutycznej mocy warsztatów śmiechoterapii, są bez 

wątpienia roześmiane buziaki naszych małych podopiecznych. 

Warsztaty Plastyczne 

- 22-23.01.2014 Art. projekt Starbucks Coffee na Litewskiej w Warszawie 

W dniach 22-23 stycznia br. na oddziałach hematologii i onkologii Szpitala Dziecięcego przy 

ul. Litewskiej w Warszawie mieliśmy przyjemność gościć pracowników sieci kawiarni 

Starbucks Coffee. W ramach wolontariatu pracowniczego firma przygotowała warsztaty 

plastyczne, na których nasi mali podopieczni mogli stworzyć swój własny kubek. Na 

firmowych kubeczkach, dotąd dość oszczędnych w grafikę i kolory :), dzięki nieograniczonej 

dziecięcej fantazji pojawiły kwiatuszki, słoneczka, samochodziki, czy też profesjonalne 

abstrakcje godne pędzla Picassa. Co odważniejsze uwieczniły na nich pracowników firmy 

Starbucks, o których opowiadały im w zabawny sposób wolontariuszki. Dodamy jeszcze, że 

te małe arcydzieła można podziwiać w jednej z kafejek Starbucks Coffee na ul. Nowy Świat 

w Warszawie. Dziękujemy pracownikom firmy za organizację warsztatów dla naszych 

podopiecznych! I zapraszamy ponownie!  

- 11.03.2014 Arte-terapia z Jackiem Frankowskim w IMiD w Warszawie 

W dniu 11 marca dzieci i młodzież z oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie odwiedził niesamowity gość - z wykształcenia leśnik, z zainteresowań 

historyk, z zawodu karykaturzysta – Jacek Frankowski. Pan Jacek przeprowadził warsztaty 

plastyczne pn. "Psychologia kreski" – czyli jak w rysunku komiksowym lub karykaturze 

pokazać emocje i nastrój postaci. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nie tylko 

Dzieci, ale także ich rodziców, a nawet personelu szpitala !!!. Na zakończenie spotkania 

każdy otrzymał na pamiątkę szkice p. Jacka z autografem.  
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- lipiec – sierpień 2014 Wakacyjne Warsztaty Arteterapii W Kielcach 

Gorące lato rozpoczęliśmy zajęciami na których dzieci projektowały stroje. Powstawało wiele 

różnobarwnych spódniczek i czapeczek, m. in. z bibuły, kolorowych kartek, piórek, 

wstążeczek i różnych innych rzeczy. Nasi podopieczni byli zachwyceni swoimi pomysłami i z 

dumą pozowali do zdjęć :-). Widząc to niesamowite zamiłowanie kieleckich dzieci do 

wszelkiego tworzenia „czegoś z niczego”, postanowiliśmy nie odpuszczać i w środku wakacji 

zaproponowaliśmy naszym podopiecznym kolejne warsztaty. Tym razem zadaniem dzieci 

było przyozdobienie zwykłych słoików tak, aby powstały z nich przepiękne wazony! I tym 

razem nie zawiedliśmy się, bo dzieci udowodniły nam, że mimo młodego wieku są mistrzami 

kreatywności :-). 

Kolejnymi warsztatami które sprawiły naszym małym podopiecznym bardzo dużo radości 

było samodzielne wykonywanie ”gniotków”, które doskonale zna chyba każdy z nas :-). 

Zabawa z balonami i z mąką dostarczyła nam wszystkim na kilka godzin dużo frajdy,  

a później …sprzątania :-), ale efekt końcowy i tak przeszedł nasze początkowe oczekiwania :-

). 

Tak zakończyliśmy właśnie wakacyjne zajęcia z arteterapii i rozpoczęliśmy te wrześniowe.  

A jak wrzesień - to jesień, jak jesień to kasztany! :-). Tworzenie ludzików, zwierzątek i 

innych niesamowitych stworów - bardzo wciągnęła naszych podopiecznych, a na ich 

twarzach przez dłuższy czas było widoczne ogromne skupienie. Warto było to przeczekać, 

aby zobaczyć tak śliczne efekty! Duma dzieci ze swoich dzieł była ogromna! Cieszymy się, 

że tak wydawałoby się - proste, zwyczajne warsztaty mogą sprawiać naszym maluchom tyle 

radości i satysfakcji. 

- lipiec – sierpień 2014 Wakacyjne warsztaty arteterapii w Olsztynie 

Lato – to czas wspaniałej zabawy, wakacyjnych wyjazdów, niezapomnianych przygód  

i wspomnień na całe życie. Jednak nie wszystkim jest dane coś tak, wydawałoby się – 

oczywistego. Dla naszych małych podopiecznych to niezmiennie czas walki o życie, czas 

cierpienia, smutku i tęsknoty za beztroską dziecięcą. Dlatego też nasi wspaniali wolontariusze 

starali się, by również podczas tych upalnych dni minionego lata nasze dzieciaki choć na 

chwilę mogły zapominieć o smutnej prozie codzienności. Naszym podopiecznym  

z onkologicznego oddziału Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  

w Olsztynie zaoferowaliśmy w tym czasie różne formy warsztatów manualnych. Dzieciaki 

zawsze bardzo chętnie biorą w nich udział i z ciekawością pytają wolontariuszy o kolejne 

pomysły. Uwielbiają malować, wyklejać, ozdabiać i z radością pozują do zdjęć. Na przykład, 

z okazji Dnia Ojca, tatusiowie naszych podopiecznych dostali upominki ręcznie zrobione 

przez swoje pociechy. Kolorowe butelkowe żółwie i inne prace małych pacjentów  

z olsztyńskiego oddziału Fundacji możecie podziwiać w galerii poniżej. 
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- listopad 2014 Listopadowe warsztaty kreatywne na kieleckiej onkologii 

Warsztaty kreatywne są stałym punktem pracy naszych wolontariuszy z dziećmi. Podczas 

takich spotkań wspieramy twórcze myślenie u naszych podopiecznych, podnosimy ich 

samoocenę oraz rozwijamy zdolność współpracy z innymi już od najmłodszych lat. Dzięki 

temu dzieci chętniej podejmują nowe wyzwania, wierzą we własne umiejętności, mają bardzo 

bogatą wyobraźnię, wpadają na coraz to lepsze pomysły, nie zniechęcają się łatwo gdy coś im 

nie wyjdzie, a co najważniejsze - są otwarte na inne dzieci i potrafią skutecznie z nimi 

współpracować. Tak więc w listopadzie na Kieleckim oddziale onkologicznym odbyły się 

takie właśnie warsztaty. Podczas pierwszego spotkania nasi mali podopieczni mieli za zadanie 

wykonać witraże. Do wykonania prac użyli specjalne kolorowe farbki, folie i bajkowe 

obrazki. Zaangażowanie dzieci było ogromne, a witraże pięknie ozdobiły drzwi naszych sal. 

Następnie dzieci zmierzyły się drewnianymi podstawkami. Ich zadaniem było stworzyć z 

serwetek z bajkowymi motywami, filcu i cekinów – podstawki pod kubeczki i szklanki. 

Naszych podopiecznych nie trzeba było szczególnie namawiać do wspólnej zabawy. Było 

pełno radości, śmiechu, ale też ciężkiej i starannej pracy. Dzięki temu mogliśmy podziwiać 

końcowy efekt, który był naprawdę niezwykły :-) 

- grudzień 2014 Warsztaty świąteczne handmade w Kielcach 

Handmade to nic innego jak rękodzieło. Przedmioty wykonywane tą techniką mają ogromne 

walory artystyczne, bo rzeczy które stworzone są ludzkimi rękami zawsze wyglądają 

przepięknie i niepowtarzalnie :-). Bardzo popularne jest tworzenie przed Świętami Bożego 

Narodzenia ozdób świątecznych, tym właśnie sposobem. My postanowiliśmy wykonać z 

naszymi podopiecznymi bombki, aby jeszcze bardziej poczuć tą przedświąteczną atmosferę. 

Do ich wykonania niezbędne są styropianowe kule - bo to one stanowią bazę całej naszej 

pracy. Poza tym nie obejdzie się bez zawieszek - aby móc je powiesić na choince :-), 

cekinów, koralików, perełek - które pokrywają bombki oraz szpilki i tasiemki :-). Wydaje się 

nie wiele,… ale wykonanie bombki jest dość czasochłonne. Niemniej jednak była to dla nas 

wspaniała zabawa, która pięknie przystroi nasze choinki, ale też może być idealnym 

prezentem dla kogoś bliskiego. 

 

Warsztaty Taneczne 

- 10.01.2014  Na ludowo, czyli zespół "KORTOWO" w Olsztynie.  

Dnia 10 stycznia br. olsztyńskich podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń odwiedzili 

studenci Organizacji Sfery Kultury. W ramach projektu "Spadająca Gwiazda", 

przedstawiciele zespołu Pieśni i Tańca - Kortowo odwiedzili dzieci na oddziale onkologii 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Pani Anna i Pan Paweł przedstawili dzieciom tańce 

ludowe oraz stroje w jakich występują na scenie, a także krótko o opowiedzieli o swojej pasji. 
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Ale to nie wszystko! Nasi goście mieli w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę - prezenty dla 

każdego małego pacjenta.:) 

Dzieciom i ich rodzicom bardzo podobała się wizyta studentów, tym bardziej, że 

zapowiedzieli już następną wizytę, podczas której będą wystawiać spektakl, przygotowany 

specjalnie dla naszych maluchów :). 

-13.02.2014 Wieczór z Sambą Brazylijską w IMiD w Warszawie 

Zgodnie tradycją karnawałową, Fundacja Spełnionych Marzeń zaprezentowała swoim 

podopiecznym z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie wieczór z sambą 

brazylijską. W karnawałową atmosferę wprowadził nas główny animator widowiska Paweł 

Kucharczyk - pseudonim artystyczny Ed Szynszyl, najbardziej brazylijski warszawiak, 

znawca samby i muzyki brazylijskiej, wzbogacając program artystyczny barwnymi 

opowieściami o największym na świecie karnawale w Rio. Głównym punktem programu był 

niezwykle barwny występ grupy tanecznej "As Belezas do Brasil" w składzie: Iza Meldo, 

Marta Jaoko i Jacky Maina. Piękne tancerki, kolorowe stroje oraz energetyczna muzyka 

podgrzały atmosferę na oddziale do czerwoności .... :). Dodatkowo, aby w pełni wprowadzić 

dzieci i młodzież w klimaty gorącej Brazylii, nasz gość zaprezentował najbardziej 

charakterystyczne instrumenty, będące nieodłączną częścią karnawału w Rio. 

Program naszej karnawałowej podróży wzbogacił trener brazylijskiej sztuki walki – Marek 

Uzdowski (Bardzo dziękujemy :)), który zaprezentował technikę gry na berimbau oraz 

pokazał podstawowe kroki capoeiry 

- 28.03.2014 Wiosna w rytmie breakdance na oddziale w Olsztynie 

W ostatni piątek marca na oddziale onkologii w Olsztynie po raz kolejny witaliśmy wiosnę. 

Niespodziankę z Marzanną w tle przygotowali studenci z Koła Aktywizacji i Wspierania 

Animatorów KAWA w Olsztynie. Po poetyckim przedstawieniu, każdy mały pacjent 

otrzymał zwierzątko wykonane ze specjalnego balonika oraz słodki, wiosenny upominek.  

W drugiej części wizyty młodzieży na oddziale swoje umiejętności zaprezentowali B-boys z 

formacji Breaking Skład z Nidzicy. Dzieciaki były zaaferowane ich występem i zadawały 

mnóstwo pytań na temat treningów i czasu jaki trzeba na nie poświęcić. Najmłodsi chłopcy 

zadeklarowali, że jak tylko poczują się lepiej będą ćwiczyć breakdance. Chłopaki z Nidzicy 

zapowiedzieli kolejne wizyty u naszych podopiecznych, a my zawsze bardzo chętnie gościmy 

młodych, zaangażowanych w wolontariat ludzi. 

Podczas występu dla naszych małych podopiecznych, tancerze zaprezentowali kilka swoich 

sztandarowych pokazów. Ich występ to była istna bomba energetyczna, która sprawiła, iż nasi 

roztańczeni goście bez trudu zyskali kolejnych fanów. Po gromkich owacjach i 

podziękowaniach za tak mile spędzony czas, każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z 

tancerzami. 
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Warsztaty Muzyczne 

- 14.01.2014 "Królewna Śnieżka" - muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w Warszawie. 

We wtorek 14 stycznia ruszył kolejny sezon projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 

"Muzyczna bajko-terapia". Organizatorem i koordynatorem warsztatów jest nasza wieloletnia 

wolontariuszka – Małgosia Cwalina. Tym razem naszym małym podopiecznym 

przedstawiona została bajka pt. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Niezwykle 

barwną historię przepięknej księżniczki i jej przyjaciół, zaprezentowała aktorka - Anna Sroka- 

Hryń. Tłem muzycznym do bajki były piękne dźwięki gitary, na której zagrał muzyk - 

Krzysztof Łochowicz. Po części bajko-muzycznej odbyły się warsztaty plastyczne, podczas 

których mali pacjenci stworzyli swoich własnych krasnoludków.  

- 28.01.2014 "Bolek i Lolek" czyli muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w W-wie 

W dniu 28 stycznia na oddziale onkologii w Szpitalu przy ul. Litewskiej w Warszawie odbyły 

się kolejne warsztaty z cyklu "Muzyczna bajko-terapia". Na dzisiejszym spotkaniu z bajką 

gościliśmy aktorkę – Darię Bazydło-Egier i muzyka – Pawła Wałek. Pani Daria 

zaprezentowała naszym małym podopiecznym kultową bajkę "Bolek i Lolek w Krainie 

Smoków". Przygody dwóch urwisów zostały zilustrowane dźwiękami waltorni, na której 

zagrał Pan Paweł. Na zakończenie wszyscy ochoczo przystąpili do drugiej części spotkania, 

czyli warsztatów plastycznych. Dzieci natchnione historią Bolka i Lolka mogły stworzyć 

swoją własną maskę smoka! 

- 30.01.2014 Koncert Mariusza Totoszko w IMiD w Warszawie 

Nowy sezon zainaugurował polski wokalista rocko-popowy – Mariusz Totoszko. Cała Polska 

mogła poznać talent młodego wokalisty podczas 2 edycji programu "Idol", gdzie zajął drugie 

miejsce. Natomiast nasi podopieczni mieli przyjemność poznać go w 2009r., kiedy to został 

wokalistą zespołu VOLVER, założonego przez Tomka Luberta i wspólnie zagrali na naszej 

"Oddziałowej scenie muzycznej". Podczas dzisiejszego koncertu Mariusz zaprezentował 

dzieciakom oprócz utworów granych z zespołem, kilka coverów zagranicznych, m.in. w jęz. 

rosyjskim piosenkę Ałły Pugaczowej czy po hiszpańskim piosenkę Rickiego Martina.  

 

- 21.02.2014 Muzyczna Bajko-terapia z Misiem Uszatkiem na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 21 lutego na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy ul. Litewskiej  

w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty muzycznej bajko-terapii. Bohaterem dzisiejszego 

spotkania z bajką był trochę zapomniany :-( Miś Uszatek. Okazało się, że jego miłość do 

dzieciaków jest tak ogromna, że postanowił im się przypomnieć. Narratorką przygód 

sympatycznego Misia była Zuzanna Dłużniewska. O muzyczną oprawę zadbał nasz drugi 

gość – muzyk jazzowy, Marek Shepherd, który z właściwą sobie wirtuozerią nadał naszemu 

misiowi nowe swingowe oblicze?. W drugiej części warsztatów dzieci wraz naszymi gośćmi, 

ulepili z plasteliny własne wersje Misia Uszatka. 
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- Koncert Michała Wiśniewskiego i Tomka Luberta w IMiD w Wa-wie 

Na naszej "Oddziałowej scenie muzycznej" oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w 

Warszawie odbył się koncert akustyczny Michała Wiśniewskiego przy akompaniamencie 

wielkiego przyjaciela Fundacji Spełnionych Marzeń – Tomka Luberta. Michał zaśpiewał dla 

pacjentów swoje największe przeboje. Okazało się, że nasi podopieczni doskonale znają 

słowa, nawet tych najstarszych piosenek, czego wyraz dały śpiewając wspólnie z Michałem. 

Niezwykle energetyczna charyzma naszych gości sprawiła, że wszyscy poczuliśmy się jak na 

prawdziwym koncercie ... wielkie dzięki :-) 

-13.03.2014 Koncert DODY i Tomka Luberta w IMiD w Wa-wie. 

W dniu 13 marca odbył się (kolejny już .... wielkie dzięki ?) koncert akustyczny Doroty 

Rabczewskiej czyli DODY. Muzycznie artystkę wsparli: Tomek Lubert (gitara), Michał 

Jakubowski – gitara oraz klawiszowiec – Jacek. Dzisiejszy koncert był dość niecodzienną 

prapremierą projektu Dody i Tomka Luberta – czyli reaktywacja zespołu VIRGIN. Na 

szpitalnym korytarzu rozbrzmiały największe przeboje sprzed lat, które jak się okazało nadal 

cieszą się niesłabnącą popularnością. 

- 27.03.2014 Koncert Honoraty Skarbek i Tomka Luberta w IMiD w Warszawie 

W ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Oddziałowa scena muzyczna” w dniu 

27 marca odbył się kolejny koncert akustyczny dla pacjentów oddziału chirurgii 

onkologicznej IMiD w Warszawie. Dzięki wieloletniej współpracy z Tomkiem Lubertem dla 

naszych małych podopiecznych grają największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jeszcze 

nie ucichły echa po wspólnym koncercie z Dodą, a już kolejna młoda gwiazda zagościła na 

naszej muzycznej scenie. 

Honorata Honey Skarbek parę lat temu zasłynęła blogiem modowym, który bił rekordy 

popularności. Jednak dla tej pięknej dziewczyny najważniejszą rzeczą w życiu okazała się 

muzyka. Jej upór połączony z talentem sprawiły, że dziś jej piosenek słucha cała Polska ...  

i oczywiście nasi podopieczni. W nowej aranżacji i przy akompaniamencie Tomka Luberta - 

Honorata zaśpiewała swoje hity !!! ... bo tak się składa, że każda jej kolejna piosenka szybko 

wchodzi na radiowe listy przebojów. 

- 09.04.2014 Koncert Patrycji Markowskiej w IMiD w Warszawie 

W dniu 9 kwietnia na „Oddziałowej Scenie Muzycznej” w Instytucie Matki i Dziecka w 

Warszawie odbył się kolejny koncert w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych 

Marzeń. Dla pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej zaśpiewała – Partycja Markowska, 

wokalistka rockowa i członek Rady Fundacji Spełnionych Marzeń. Wokalistkę muzycznie i 

wokalnie wsparli koledzy z zespołu: Rafał Sędek – gitara, Sebastian Piekarek – gitara i 

Marcin Koczot – wokal. To była prawdziwa rockowa bomba... było z pazurem i bardzo 

klimatycznie, a w każdej zagranej nucie czuło się niezwykłą energię płynącą do naszych 

podopiecznych. 
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- 16.05.2014 Wizyta zespołu LemON w Kielcach 

W piątkowe południe 16 maja naszych podopiecznych z onkologii dziecięcej w Kielcach 

odwiedzili członkowie znanego, polskiego zespołu - LemON! Warto wspomnieć, że są oni 

zwycięzcami 3 edycji programu muzycznego- „Must be the music” . Jak się okazało - była to 

dla dzieci wspaniała niespodzianka, trafiona idealnie w ich muzyczne gusta :-). Na początku 

nasi goście zapoznali się z dziećmi, pytali o imiona, ulubione piosenki, bardzo chętnie 

opowiadali też o sobie. Dowiedzieliśmy się, że muzyka towarzyszy im przez cały dzień, 

każdego dnia - nawet podczas mycia zębów :-), co zgodnie stwierdzili, że jest bardzo trudne, 

ale wykonalne :-). Potem przeprowadzili dla naszych podopiecznych małą lekcję muzyki z 

przyniesionymi przez siebie instrumentami :-). Dzieci wykazały się wspaniałą wiedzą z tego 

zakresu, z czego jesteśmy bardzo dumni:-). Całość zakończyła się małym, wspaniałym 

koncertem, wspólnymi zdjęciami i autografami :-). 

- 22.05.2014 Koncert Niki, Antka Smykiewicza i Tomka Luberta w IMiD w Warszawie 

W ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Oddziałowa scena muzyczna” w dniu 

22 maja odbył się kolejny koncert akustyczny dla pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej 

IMiD w Warszawie. Dzięki wieloletniej współpracy z Tomkiem Lubertem dla naszych 

małych podopiecznych grają największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jeszcze nie 

ucichły echa po koncercie Tomka z Dodą i Honoratą Honey Skarbek, a już kolejna młode 

gwiazda zagościły na naszej muzycznej scenie. Dziś wystąpił dla nas duet: Nika i Antek 

Smykiewicz, którym akompaniował oczywiście Tomek Lubert :-). W ich wykonaniu 

wysłuchaliśmy nowych utworów Tomka oraz starszych z repertuaru z zespołu Volver.  

W koncercie brały udział również dzieci, które chętnie włączyły się do śpiewania. 

- 24.06.2014 Muzyczna bajkoterapia z Darią Widawską na Litewskiej w Wa-wie 

24 czerwca na oddziały onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie zawitał ... Franklin. Frankiln to ulubieniec wszystkich maluchów, którego 

przygody śledzą z zapartym tchem. Tak było i tym razem, kiedy to spotkały się ze swoim 

idolem na warsztatach muzycznej bajkoteriapii, organizowanych od lat przez naszą 

wolontariuszkę – Małgosię Cwalinę :-). Książeczkę o przygodach zabawnego Żółwika 

Franklina przeczytała małym pacjentom - Daria Widawska, polska aktora filmowa. A 

ponieważ historia opowiadała o przyjęciu urodzinowym Franklina .... nie mogło zabraknąć 

muzyki. A o to zadbał nasz kolejny gość muzyk – Michał Jaroń, który muzycznie zilustrował 

niesamowite zdarzenia z przyjęcia :-). 

W drugiej części spotkania z bajką, dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, które 

zorganizowała Daria Bazydło-Egier. Motywem przewodnim zajęć był oczywiście ... tort 

urodzinowy. Efekt terapeutyczny muzycznej bajkoterapii ... widoczny na zdjęciach :-) ... 

zapraszamy do galerii. 
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- 08.07.2014 "Muzyczna bajkoterapia" z Ewą Telegą na Litewskiej w Warszawie 

We wtorek 8 lipca na oddziale onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej 

w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty z cyklu "Muzyczna bajkoterapia". Tym razem nasi 

mali podopieczni mogli wysłuchać chyba najbardziej znanej bajki na świecie pt. " Czerwony 

Kapturek". Naszym gościem była aktorka – Ewa Telega, ... i to właśnie w jej interpretacji 

wysłuchaliśmy niezwykłych przygód dzielnej dziewczynki i złego wilka. O muzyczną oprawę 

bajkowej opowieści zadbał nasz drugi gość - Marek Piotrowski, który pięknymi nutkami 

zilustrował nastrój naszej bajki . Na zakończenie wszyscy ochoczo przystąpili do drugiej 

części spotkania, czyli warsztatów plastycznych, podczas których każdy miał okazję stworzyć 

swojego Czerwonego Kapturka. Efekty pracy możecie zobaczyć na zdjęciach. Dziękujemy 

naszej wolontariuszce Małgosi Cwalinie (fajnie, że jesteś :-)) za organizację warsztatów oraz 

Pani Ewie i Panu Markowi za miłą wizytę. 

- 10.07.2014 Projekt muzyczny QNDEL na Litewskiej w Warszawie 

Dnia 10 lipca 2014 na oddziale Onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

rozbrzmiewała wesoła muzyka i dziecięca radość. A to za sprawą naszego gościa – Ewy 

Lubert. Ewa odwiedziła nasze maluchy ze swoim dziecięcym muzycznym projektem pn. 

QNDEL. Zabawne i wesołe piosenki w połączeniu z charyzmą sceniczną i oczywiście … 

uroczym przebraniem Ewy ?, tworzą wspaniałe widowisko dla najmłodszej publiczności. Ewa 

w swoim repertuarze przedstawiła takie piosenki jak: „Pora na zimowy sport”, „Włoskie 

wakacje”, „Magiczna podróż” czy „Zostań moją przyjaciółką”. Występ dzieciakom się 

baaaaardzo podobał, a owacjom końca nie było !!!. 

- 30.07.2014 Koncert Mariusza Totoszko w IMiD w Warszawie  

W dniu 30 lipca w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Oddziałowa scena 

muzyczna” odbył się kolejny koncert akustyczny. Dla naszych podopiecznych z oddziału 

chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka zagrał i zaśpiewał niezwykle utalentowany 

wokalista i nasz wielki przyjaciel - Mariusz Totoszko. Mariusz na naszej scenie czuję się 

wyjątkowo dobrze, gdyż koncertuje na niej od kilku lat, m.in. w duecie z Tomkiem Lubertem, 

z którym tworzą popularną grupę muzyczną VOLVER. W dzisiejszym koncercie brali udział 

również mali pacjenci, którzy korzystając z wręczonych im instrumentów perkusyjnych, 

świetnie uzupełniali wokalny występ Mariusza. Niezwykłym talentem wokalnym wykazała 

się nasza podopieczna - Ola, która wykonała dwa utwory w duecie z Mariuszem. Jak się 

okazało Ola jest wielką fanką naszego gościa, a ten występ był spełnieniem jej marzeń … cała 

przyjemność po naszej stronie. 

- 23.09.2014  Koncert Dawida Kwiatkowskiego w IMiD w Warszawie 

W dniu 23 września mieliśmy kolejny fantastyczny koncert akustyczny, tym razem w 

wykonaniu młodego i bardzo zdolnego muzyka i wokalisty – Dawida Kwiatkowskiego. 

Sprawcą tej miłej niespodzianki był nasz przyjaciel Tomek Lubert - "Z Miłości do Muzyki", 

który wraz z gitarzystą Bartkiem Miecznikowskim, akompaniowali naszemu gościowi. Jak się 
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okazało nasze pacjentki również należą do rzeszy wiernych fanek Dawida, stąd też dla wielu z 

nich dzisiejszy koncert był spełnieniem ich marzeń :-). 

- 24.10.2014 Happysad w FSM Lublin 

Dnia 24 października do naszych małych podopiecznych z lubelskiego oddziału onkologii 

przyszli niesamowici goście – zespół Happysad :-). Łukasz, Kuba, Artur, Jarek, Marcel – 

czyli cały zespół w komplecie, wraz z Menadżerem Pawłem wnieśli na oddział mnóstwo 

radości, energii i oczywiście muzyki. Każde z dzieci miało okazję nie tylko poznać ich 

osobiście, otrzymać autograf, zrobić wspólne zdjęcie, a nawet... poprosić o wykonanie 

wybranej przez siebie piosenki. Na każdej sali nasi goście z zespołu Happysad spełniali te 

małe i duże marzenia :-). Oprócz utworów z ich repertuaru, były również grane i śpiewane 

piosenki z ulubionych bajek oraz … jedna absolutnie nikomu nieznana piosenka :-) … A 

dlaczego nieznana:-) … Bo została stworzona przez chłopaków specjalnie dla naszej małej 

podopiecznej Kasi, która uwielbia kucyki . I tak powstała piosenka o kucyku Daisy :-). Co 

najważniejsze – wizyta tych skromnych, choć tak bardzo utalentowanych chłopaków, dała 

dzieciom mnóstwo radości, która – wierzymy - zamieni się w poprawę wyników i jak 

najszybsze opuszczenie szpitalnych murów !!! 

- 13.11.2014 Koncert Patrycji Markowskiej w IMiD 

W dniu 13 listopada na „Oddziałowej Scenie Muzycznej” odbył się koncert Patrycji 

Markowskiej – wspaniałej wokalistki rockowej i jednocześnie członkini Rady Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Podczas koncertu, Patrycji towarzyszyli dwaj wspaniali muzycy: 

Sebastian Piekarek i Marcin Koczot. Na szpitalnym korytarzu rozbrzmiały największe 

przeboje z repertuaru tej wspaniałej wokalistki. Koncertowi towarzyszyła niezwykle gorąca 

atmosfera i bardzo pozytywna energia, o czym można się przekonać zaglądając do naszej 

galerii zdjęć.  

- 20.11.2014 Koncert Michała Wiśniewskiego i Tomka Luberta w IMiD 

W dniu 20 listopada na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie odbył się kolejny 

w tym miesiącu koncert akustyczny. Na „Oddziałowej Scenie Muzycznej” dla naszych 

podopiecznych zaśpiewał – Michał Wiśniewski. Michałowi akompaniowali Tomek Lubert – 

muzyk i kompozytor wraz z zaprzyjaźnionym gitarzystą – Tymonem. Koncert odbył się 

dzięki wieloletniej współpracy Tomka Luberta z Fundacją Spełnionych Marzeń, w ramach 

projektu pn. „Oddziałowa scena Muzyczna”. Dzięki jego zaangażowaniu, dla małych 

pacjentów grają popularni i lubiani artyści polskiej estrady, tacy jak m.in. Doda, Honorata 

Skarbek, Dawid Kwiatkowski czy zespół VOLVER. To był wspaniały koncert !!! ... Mega 

pozytywna energia i dosłownie – wspaniała, rodzinna atmosfera ... śpiewał Michał, dzieciaki, 

rodzice i wolontariusze. Bardzo, bardzo ...DZIĘKUJEMY !!! ... i oczywiście zapraszamy 

ponownie. 
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- 02.12.2014 Projekt "QNDEL" Ewy Lubert na Litewskiej w Warszawie 

Na specjalne życzenie naszych małych podopiecznych z oddziału onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, w dniu 2 grudnia zaprosiliśmy wieloletnich przyjaciół 

Fundacji Spełnionych Marzeń - Ewę i Tomka Lubertów z programem muzycznym pt. 

"QNDEL". Projekt "QNDEL" dedykowany jest najmłodszej publiczności – bawi, uczy i 

rozśmiesza … Więc gdzie, jak nie u nas można z sukcesem go zaprezentować :-). Zabawne i 

wesołe piosenki w połączeniu z charyzmą sceniczną i oczywiście … uroczym przebraniem 

Ewy, tworzą wspaniałe widowisko. Ewa w swoim repertuarze przedstawiła takie piosenki jak: 

„Pora na zimowy sport”, „Włoskie wakacje”, „Magiczna podróż” czy „Zostań moją 

przyjaciółką”. Po raz kolejny na szpitalnym korytarzu rozbrzmiewała wesoła muzyka i 

dziecięca radość, za co bardzo dziękujemy Ewie i Tomkowi, a Państwa zapraszamy do 

obejrzenia fotorelacji.  

- 02.12.2014 „Muzyczna Bajkoterapia” z Rafałem Maślakiem na Litewskiej  

w Warszawie 

Z przyjemnością informujemy, że projekt "Muzycznej Bajkoterapii" – po krótkiej przerwie 

powraca !!!. Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty realizowane na 

dziecięcych oddziałach onkologicznych przez Fundację Spełnionych Marzeń od przeszło 10 

lat. Są to szczególne projekty, gdyż dedykowane są naszym najmłodszym podopiecznym. To 

projekty, które uczą, bawią, ale także kreują dziecięcy świat małych pacjentów w obliczu 

cierpienia i wyalienowania z naturalnego środowiska. 

W dniu 2 grudnia na oddziale przy Litewskiej w Warszawie odbyły się warsztaty, na których 

gościliśmy Rafała Maślaka – Mistera Polski 2014, który – jak się okazało, świetnie sprawdził 

się w roli opowiadacza bajek … hmm … widzimy tu wspaniały materiał na przyszłego tatę :-

). Rafał opowiadał dzieciom bajkę pt. "Kopciuszek", a głównymi animatorami tej pięknej 

historii byli … nasi podopieczni?. Przygody Kopciuszka muzycznie zilustrował nasz drugi 

gość - Michał Burzyński. Koordynatorkami projektu są wolontariuszki - Katasia Szybalska i 

Paulina Raczyńska. Wszystkim uczestnikom i realizatorom projektu w imieniu dzieci - 

Dziękujemy !!! 

- 09.12.2014 „Muzyczna Bajkoterapia” z Wojtkiem Sikorą na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 9 grudnia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała kolejne warsztaty „Muzycznej Bajkoterapii”. 

Tym razem do projektu zaprosiliśmy Wojtka Sikorę - młodego aktora, który przybliżył 

naszym małym podopiecznym bajkę pt. "Trzy świnki" oraz wiersze Juliana Tuwima :-). Za 

muzyczną oprawę tego spotkania odpowiadał nasz kolejny gość - Hubert Połoniewicz, który 

ubarwił przygody bajkowych bohaterów dźwiękami płynącymi z niezwykle oryginalnego 

instrumentu zwanego - kanun. Koordynatorkami projektu są Katarzyna Szybalska i Paulina 

Raczyńska.  
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- 18.12.2014 Wigilia i kolędowanie z Dodą i Tomkiem Lubertem w IMiD w Warszawie 

ak co roku Fundacja Spełnionych Marzeń niezwykle hucznie :-) obchodzi Święta Bożego 

Narodzenia na oddziałach onkologii będących pod jej opieką. W dniu 18 grudnia fundacja 

przygotowała kolejną niespodziankę dla dzieci, tym razem z oddziału chirurgii onkologicznej 

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Fundacja zaprosiła naszych zaprzyjaźnionych 

kolędników, czyli DODĘ i Tomka Luberta, którzy od lat kolędują dla naszych 

podopiecznych. W tym roku do grona kolędników dołączył – gitarzysta Bartek 

Miecznikowski – wielkie dzięki :-). Na szpitalnym korytarzu w świątecznej atmosferze 

wybrzmiały najpiękniejsze bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu naszych gości. Po 

przepięknym koncercie przyszła pora na świąteczne prezenty od Świętego Mikołaja, który w 

tym roku również nas nie zaskoczył swoją szczodrością, gdyż jego sanie wręcz uginały się 

pod ciężarem prezentów :-). A hojność tą zawdzięczamy kooperacji urzędu Świętego 

Mikołaja z firmami zaprzyjaźnionymi od lat z Fundacją Spełnionych Marzeń: Little Hand 

Foundation oraz Mattel Poland - OGROMNE DZIĘKI :-). A zwieńczeniem tego uroczystego 

wieczoru była wspólna kolacja wigilijna z pierogami z kapustą i grzybami, z pachnącą zupą 

grzybową, wspaniałymi rybami w przeróżnych osłonach i smakach i oczywiście z mnóstwem 

przepysznych świątecznych ciast … mniam :-) 

- 22.12.2014 Koncert T. Karolaka, T. Luberta i B. Miecznikowskiego w IMiD w 

Warszawie 

Do wigilii zostały tylko dwa dni, jednak nie wszyscy pacjenci oddziału chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie mają szczęście spędzić Święta Bożego 

Narodzenia w swoich rodzinnych domach. I to właśnie dla nich Fundacja Spełnionych 

Marzeń przygotowała przedświąteczną niespodziankę. Naszymi gośćmi byli: Tomasz Karolak 

- aktor, muzyk, showman i dyrektor teatru IMKA, Bartek Miecznikowski - gitarzysta i 

kompozytor i Tomek Lubert � kompozytor, muzyk i wielki przyjaciel Fundacji. 

Mało kto wie, że Tomek Karolak wraz z Bartkiem Miecznikowskim tworzą formację 

muzyczną pn. �Pączki w tłuszczu�. Dziś przy udziale Tomka Luberta wspólnie zagrali 

najpopularniejsze utwory, skomponowane specjalnie dla tego projektu. Na finał mini koncert 

nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnie odśpiewanych bożonarodzeniowych kolęd. A na 

koniec, oprócz wspólnych fotografii i życzeń zdrowia nasi podopieczni otrzymali w 

upominku wielkie świąteczne bombki z autografem Tomka Karolaka. Bardzo dziękujmy 

naszym gościom za miłą wizytę, a naszym podopiecznym życzymy dużo zdrowia i... 

spełnienia marzeń :-). 
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Warsztaty bajko-terapeutyczne i teatralne 

- 05.02.2014 Bajko-terapia na Litewskiej w Warszawie 

5 lutego zaprosiliśmy nasze maluchy z oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie na cykliczne warsztaty bajko-terapeutyczne. Naszym gościem był 

aktor – Rafał Sawuła. Pan Rafał przedstawił dzieciom bajkę pt. "Śnieżka", pochodzącą z 

książki "Alonuszka: rosyjskie baśnie ludowe". Bajka w interpretacji naszego gościa bardzo 

spodobała się dzieciakom, dlatego też z ochotą wzięły udział drugiej części naszego 

bajkowego spotkania, ... a były nim ... warsztaty pacynkowe :). Dzieci mogły zobaczyć, jak 

zawodowy aktor odgrywa rolę za pomocą pacynek oraz same spróbować swoich sił w roli 

kukiełkowych animatorów. Warsztaty rozbawiły tak bardzo naszych podopiecznych, że ani 

myślały o końcu zabawy. 

- 13.05.2014 Bajko-terapia z Andrzejem Mastalerzem 

Warsztaty bajko-terapii organizowane prze Fundację Spełnionych Marzeń cieszą się 

niezmiennie ogromnym powodzeniem u naszych małych podopiecznych. Podczas zajęć 

wprowadzamy nasze dzieci w świat fantazji wypełniony wspaniałymi bohaterami, pięknymi 

księżniczkami czy dzielnymi rycerzami. Warsztaty zazwyczaj połączone są z zajęciami 

plastycznymi bądź muzycznymi. W dniu 13 maja nasze zaproszenie do poprowadzenia 

warsztatów bajko-terapii przyjął Andrzej Mastalerz – polski aktor teatralny i filmowy. 

Bohaterami dzisiejszych zajęć były postacie z rymowanych strof wierszy Juliana Tuwima i 

Jana Brzechwy, recytowane przez naszego charyzmatycznego gościa. Po wysłuchaniu i 

wspólnym recytowaniu wierszy, dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, podczas 

których z kolorowych błyszczących kartoników wycinały motywy z wierszyków, np. okulary 

Pana Hilarego czy też słynną lokomotywę. Efekt terapeutyczny widoczny na zdjęciach :-) ... 

zapraszamy do galerii. 

- 08.07.2014 "Polska Światłoczuła" - warsztaty bajko-terapii w IMiD w Warszawie 

W dniu 8 lipca na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 

gościliśmy realizatorów projektu "Polska Światłoczuła" z profesjonalnym projektem 

warsztatów bajkoterapii. Nasi mali podopieczni mogli obejrzeć projekcję bajki pn. 

"Zaczarowany ołówek", której głównym bohaterem jest mały chłopiec i jego pies. Dzięki 

niezwykłej mocy ołówka, wspólnie przeżywają moc wspaniałych przygód. Po projekcji bajki 

odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznały tajniki animacji, jak również same mogły 

stać się animatorami :-). Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie uwieczniliśmy efekty 

pracy naszych małych animatorów. A my serdecznie dziękujemy realizatorom projektu: 

Aleksandrze Grażyńskiej, Eli Trosińskiej, Weronice Brączek, Romkowi Urzędowskiemu oraz 

Michałowi Ślesickiemu. 
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- 01.08.2014 Bajkoterapia z Aleksandrą Justą na Litewskiej w W-wie 

Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty realizowane na dziecięcych 

oddziałach onkologicznych przez Fundację Spełnionych Marzeń od przeszło 10 lat. Są to 

szczególne projekty, gdyż dedykowane są naszym najmłodszym podopiecznym. To projekty, 

które uczą, bawią, a także kreują dziecięcy świat małych pacjentów w obliczu cierpienia i 

wyalienowania z naturalnego środowiska. W dniu 1 sierpnia w ramach projektu bajkoterapii 

naszych maluchów w Dziecięcym Szpitalu przy Litewskiej w Warszawie odwiedziła aktorka 

– Aleksandra Justa. Dzieci miały przyjemność wysłuchać w jej interpretacji jednej z bardziej 

popularnych bajek pt. „Jaś i Małgosia” ... i to w wersji oryginalnej - samych mistrzów 

baśniowych opowieści dla najmłodszych - Braci Griim. 

W części drugiej warsztatów dzieci wspólnie z wolontariuszkami wykonały piękne 

ciasteczkowe chatki złej wiedźmy. Uroku tym niezwykłym chatkom dodały kolorowe posypki 

i czekoladowe wiórki ...hmmm ... z pewnością Jaś i Małgosia również by się na nie skusili :-). 

- 14.08.2014 Bajkoterapia z Beatą Tadlą na Litewskiej w Warszawie 

Projekt Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Bajkoterapia” cieszy się niezmiennie od lat 

ogromnym powodzeniem u naszych małych pacjentów. Nie ucichły jeszcze echa 

dramatycznych losów Jasia i Małgosi w interpretacji Aleksandry Justy, a już kolejni bajkowi 

bohaterowie pojawili się na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie. Tym razem w ramach warsztatów Bajkoterapii mieliśmy przyjemność gościć 

znaną dziennikarkę telewizyjną - Panią Beatę Tadlę. W jej wykonaniu dzieci usłyszały bajkę 

o nietoperzach, której Pani Beata jest autorką :-). Z przyjemnością stwierdzamy, że Pani 

Beata ma ogromny talent pisarki połączony z niezwykłą wrażliwością postrzegania 

dziecięcego świata.Bajkową opowieść o nietoperzach z niezwykłą wrażliwością zilustrował 

muzycznie bardzo zdolny młody kompozytor i pianista – Marcin Kuczewski(Wielkie dzięki!) 

W części drugiej bajkowego spotkania, tradycyjnie odbyły się warsztaty, podczas których 

dzieci mogły plastycznie zilustrować wysłuchanej opowieść. Wspólnie z Panią Beatą i pod 

okiem fundacyjnych wolontariuszek dzieci wyczarowały przepiękne nietoperze. 

- 26.11.2014 Warsztaty Dramowe w FSM Lublin 

26 listopada na lubelskim oddziale onkologii odbyły się po raz pierwszy Warsztaty Dramowe, 

które były wspaniałą okazją do poznania samych siebie i otaczającego nas świata. Zajęcia 

zostały przeprowadzone przez Panią Edytę Duda, która jest psychologiem, ale również 

założycielką firmy EFEKTO Kopalnia Potencjału. Drama to samoistna metoda  

w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, jak 

również metoda uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy z 

innymi ludźmi. 

Podczas dzisiejszych warsztatów, dzieci poznały następujące narzędzia dramowe: 
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 „Imię i gest” – przełamywanie wstydu i nieśmiałości, pierwsze metoda na zapoznanie 

się z grupą 

 „Piłeczka Fredzio i kula zimowa” – utrwalanie poznanych imion 

 „Kamień” – zabawa na spostrzegawczość 

 Elfy, Czarodzieje i Olbrzymy – zespołowe „silni i odważni” „szybkie buty” starcie na 

moce 

 „Przekazywanie różnych dziwnych przedmiotów”, np. ogromny kamień, piórko, 

parząca piłka, owoce, itp. 

 „Wspólna tożsamość” – dobieranie się bez słów pod względem ulubionej pory roku, 

koloru, itd. 

 „Kłębek” – jako symbol nawiązanej nici znajomości 

Wszystkie zabawy podobały się dzieciom i z pewnością jeszcze bardziej je do siebie zbliżyły. 

- 03.12.2014 2.Warsztaty Dramowe w FSM Lublin 

W dniu 03 grudnia na lubelskim oddziale onkologii dziecięcej odbyły się 2. Warsztaty 

Dramowe. Warsztaty prowadzi Pani Edyta Duda, założycielka Firmy EFEKTO Kopalnia 

Potencjału oraz psycholog. A kiedy na oddziale jest Pani Edyta to jest też radość, zabawa i 

integracja :-). Tym razem Warsztaty Dramowe przebiegły w następujący sposób: 

 Imię + ulubiona rzecz na literę imienia�- tym razem powstała historia zimowa, w której 

był bałwan, dom, kot, eskimos, traktor, motyle, jajko, Mikołaj, apetyt, formuła 1, baran, 

emu, kula. 

 Zgadnij, kto jest po drugiej stronie�- zabawa polegała na odgadnięciu imienia osoby, która 

stała po drugiej stronie kurtyny. 

 Kalambury�- zabawa słowno-pokazowa. 

 Co robisz?�- wszyscy stali w kręgu, a jedna osoba pokazywała jakąś daną czynność, 

jednocześnie myśląc już o innej czynności, którą następnie wykonywała druga osoba. 

 Królestwa jabłuszek i gruszek�- dwie drużyny opowiadały o swoich magicznych 

królestwach. Były wiersze, propozycje reklamy, kreatywne pomysły na wykorzystanie 

danych owoców + dodatkowo został zawarty pakt przyjaźni jabłkowo-gruszkowej :-). 

 Dyrygent�- jedna osoba jest dyrygentem, a osoba, która wyszła miała za zadanie 

odgadnąć, kto był dyrygentem. 

Po zaproponowanych przez Panią Edytę zabawach, zostaliśmy zaskoczeni, gdyż same dzieci 

wykazały się kreatywnością i zaproponowały nową zabawę �Kolorki� - w której trzeba było 

łapać piłkę na nazwy wszystkich kolorów, poza białym i czarnym, gdyż wtedy się wstawało 

lub klękało. Następnie pobawiliśmy się w �Głuchy telefon�, z którego wyszło wiele 

śmiesznych historii. A na koniec została jeszcze puszczona �Iskierka przyjaźni�. W tak 

radosnym i pełnym przyjaźni kręgu przybiliśmy �piąteczki� i pożyczyliśmy sobie 

spokojnego wieczoru. 
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- 15.12.2014  Bajkoterapia z Jackiem Rozenkiem na Litewskiej w Warszawie 

Wielki Maraton Bajkoterapii nabiera tempa … i dziś do grona bajkoopowiadaczy :-) Fundacji 

Spełnionych Marzeń dołączył – Jacek Rozenek. Jacek opowiedział naszym maluchom z 

oddziału onkologii przy Litewskiej w Warszawie bajkę o... niewiarygodnych wręcz 

przygodach !!! Sindbada Żeglarza :-). Absolutnie zawodowa narracja oraz ogromna kultura i 

urok naszego gościa sprawiły, że dzieci z niezwykłą uwagą wsłuchiwały się w opowiadaną 

historię. Wizytę zakończono wspólną fotką :-) i życzeniami zdrowia na zbliżające się Święta 

Bożego Narodzenia. 

- 18.12.2014 Przedstawienie teatralne Pchła Szachrajka w Lublinie 

Dnia 18 grudnia 2014roku na naszym lubelskim oddziale pojawili się długo oczekiwani 

goście � Aktorzy z Centrum Kultury w Lublinie � Katarzyna Tadeusz, Jan Tuźnik i Izabela 

Śliwa, którzy przygotowali dla dzieci przedstawienie teatralne pt. �Pchła Szachrajka�. 

Zarówno scenografia jak i gra aktorów bardzo się spodobała dzieciom. Przedstawienie było 

nie tylko bardzo interesujące, ale również posiadało walor edukacyjny i prospołeczny, gdyż 

uczyło, że nieładnie jest mówić za plecami o przyjaciołach, a także, że za wszystkie swoje 

czyny ponosi się konsekwencje. Cała historia - jak to w bajkach skończyła się dobrze, a 

rozrabiająca Pchła Szachrajka stała się wzorową pchłą i odzyskała utraconą wolność. 

Na koniec miłą atrakcją dla dzieci była możliwość zrobienia sobie zdjęć z główną bohaterką  

Pchłą Szachrajką lub  w wieeelkich okularach czy na bardzo oryginalnym czerwonym fotelu 

co ma uszy i ogon :-). Dodatkowo każde z dzieci mogło wykazać się kreatywnością i samemu 

zaprojektować i narysować plakat do przedstawienia. Jednym słowem zabawy, radości i 

oklasków nie było końca. 

 

Warsztaty Robotyki 

- 16.03.2014 Robotyka - bliskie spotkanie z.... robotami w Olsztynie 

Na naszym oddziale tego jeszcze nie było! Dziś kolorowe klocki nabrały nowego znaczenia! 

Zwykłe plastikowe elementy stały się częścią czegoś większego – prawdziwych ROBOTÓW. 

Tą absolutną nowość zaprezentowali w środę na naszym oddziale szkoleniowcy z Akademii 

Robotyki i Informatyki COODI. Inauguracyjne warsztaty budowy robotów cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i starszych naszych podopiecznych. 

Dzieci miały okazję poznać zasady działania maszyn prostych, takich jak koła zębate czy 

osie, budowę modeli na podstawie obrazkowych instrukcji, a także podstawy mechaniki. 

Wykwalifikowana kadra Akademii uczyła starszych uczestników projektowania i budowy 

robotów poprzez specjalny program komputerowy, dzięki któremu to co robiły dzieci było 

widoczne na ekranie. Roboty te bowiem posiadają czujniki ruchu, rozróżniają kolory, widzą i 

oceniają odległość. Dzieci pracowały w skupieniu i z wypiekami na twarzach! 
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Warsztaty z robotyki są świetną okazją do ćwiczenia wyobraźni, spostrzegawczości, 

zdolności logicznego myślenia i kreatywności. Nasi podopieczni będą teraz mieli okazję 

cyklicznie brać udział w tej pełniej wrażeń zabawie, ponieważ zajęcia z robotyki odbywać się 

będą od kwietnia w każdy czwartek, z czego nie omieszkamy zdawać Wam jeszcze relacji! 

- 18.06.2014 Warsztaty robotyki w Kielcach  

W związku z dużym zainteresowaniem programem pilotażowym warsztatów robotyki w 

Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie, Fundacja postanowiła rozszerzyć go na oddziały w 

Kielcach, Olsztynie, Lublinie i Warszawie. Środki finansowe w wysokości 5 tys. PLN na 

kontynuację projektu przekazała nam firma Pracuj.pl - Grupa Pracuj SA. w ramach projektu 

pracowniczego ....(Bardzo dziękujemy :-)). 

Po Olsztyńskim sukcesie robotyki - przyszedł czas na Kielecki! :-)... i już 18 czerwca 

mieliśmy przyjemność gościć na naszych warsztatach szkoleniowców z firmy Robotechnic. 

Warsztaty polegają na konstruowaniu maszyn lub zwierząt, wykorzystując do tego zestawy 

klocków. Kolejnym krokiem jest zaprogramowanie wykonanego robota, a potem to już 

można do woli zadawać mu różne polecenia, które ma realizować :-). W między czasie 

odbyła się też mała, ale bardzo ciekawa lekcja, dotycząca działania wykorzystywanych w 

budowie robotów elementów oraz przedmiotów, które zostały stworzone przez nasze dzieci. 

Nie da się ukryć, że dzieci, rodzice i wolontariusze byli wręcz zafascynowani tym co 

budowali i nie mogli się doczekać efektu końcowego. Takie warsztaty to świetna okazja do 

rozwijania swoich zdolności manualnych, ćwiczenia wyobraźni oraz logicznego myślenia. Na 

pewno jeszcze je powtórzymy! :-). 

- 04.07.2014 Warsztaty robotyki na Litewskiej w Warszawie 

W piątek 4 lipca na oddziale onkologiczno-hematologicznym Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego przy Litewskiej Fundacja Spełnionych Marzeń zainaugurowała cykliczne 

warsztaty robotyki. W związku z dużym zainteresowaniem programem pilotażowym 

warsztatów robotyki w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie, Fundacja postanowiła 

rozszerzyć go na oddziały w Kielcach, Olsztynie, Lublinie i Warszawie. Środki finansowe w 

wysokości 5 tys. PLN na kontynuację projektu przekazała nam firma Pracuj.pl - Grupa Pracuj 

SA. w ramach projektu pracowniczego ....(Bardzo dziękujemy :-)). 

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci miały okazję samodzielnie zbudować roboty na podstawie 

specjalnie przygotowanej instrukcji. Korzystając z życzliwych wskazówek i fachowej 

pomocy instruktorów z "Małego Inżyniera" cierpliwie budowały z klocków: krokodyle, ptaki, 

łodzie oraz samoloty, które następnie "ożywały" dzięki specjalnemu oprogramowaniu. 

Samodzielne wykonanie projektów konstrukcyjnych sprawiło wiele satysfakcji i radości 

naszym dzieciakom, a przede wszystkim umocniło ich wiarę we własne możliwości. C.D.N. 

...:-). 
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- 11.07.2014 Warsztaty Robotyki na Litewskiej w Warszawie  

11 lipca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odbyły się 

kolejne warsztaty z wakacyjnego cyklu Warsztatów Robotyki. Na dzisiejszych zajęciach mali 

inżynierowie pod czujnym okiem instruktorów i firmy... Mały Inżynier :-), programowali i 

budowali roboty z lego mindstorms. Szpitalny korytarz w jednej chwili zamienił się w wesołą 

pracownię robotyczną. Nasi podopieczni z pełnym zaangażowaniem oddali się 

konstruktorskiej pracy, by na koniec móc zaprezentować nam jej imponujące efekty: roboty 

jeżdżące, pokonujące przeszkody, jak również grające instrumenty. 

Wakacyjny projekt robotyki na oddziale onkologiczno-hematologicznym Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego przy Litewskiej w Warszawie ruszył 4 lipca br. Po ogromnym 

zainteresowaniu programem pilotażowym warsztatów robotyki w Regionalnym Oddziale 

FSM w Olsztynie, Fundacja Spełnionych Marzeń postanowiła rozszerzyć go na oddziały w 

Kielcach, Olsztynie, Lublinie i Warszawie.  

- 20.10.2014 Warsztaty robotyki z firmą iLab w FSM Lublin  

W czwartkowe popołudnie 20 października, tradycyjnie już :-), na lubelskim oddziale 

onkologicznym pojawili się pracownicy Firmy iLab z Lublina, by już po raz czwarty !!! 

zabrać naszych podopiecznych w fascynujący świat techniki i robotyki. Ku radości dzieci 

zajęcia były po raz drugi prowadzone przez Pana Dr Klocka, który do ostatnio zaśpiewanej 

piosenki dodał kolejną część: „Witaj Kolego! Hej klocki LEGO. Witaj Koleżanko! Klocków 

LEGO fanko!” ?. Dzieci z radością śpiewały i z jeszcze większa radością wzięły się do pracy, 

gdy ... okazało się, że tym razem mają do wykonania samochód, który nie tylko jeździ sam, 

ale i reaguje na przeszkody poprzez zatrzymanie się przed przeszkoda i wycofanie się ... 

WOW !!!. W efekcie końcowym udało się jeszcze dodatkowo sprawić, że każdy pojazd 

wydawał dźwięk podobny do jazdy samochodem ?. Co jednak najciekawsze, każdy z czterech 

zespołów mógł sam taki dźwięk nagrać i wgrać do programu. 

- 23.10.2014 Warsztaty Robotyki w FSM Lublin 

Dnia 23 października 2014 roku na lubelskim oddziale onkologii, dzieci miały po raz 

pierwszy okazję do poznania fascynującego świata techniki i robotyki. Warsztaty odbywają 

się w ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Spełnionych Marzeń i są dedykowane 

małym pacjentom na oddziałach onkologicznych będących pod jej opieką. Warsztaty odbyły 

się dzięki uprzejmości Firmy iLab z Lublina, która od lat zajmuje się edukacją dzieci i 

młodzieży. Podczas czwartkowych zajęć, wydawałoby się zwykłe klocki LEGO, zamieniły 

się w części robota. Ku zaskoczeniu dzieci, robot okazał się np. huśtawką :-). Jeszcze większa 

radość pojawiła się, gdy okazało się, że tym robotem można sterować za pomocą... 

komputera! :-). Warsztaty z robotyki umożliwiły także dzieciom działanie i zabawę poprzez 

stosowanie zasad techniki i matematyki w praktyce. Dzieci były zafascynowane zajęciami i 

już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z robotyką. 
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- 30.10.2014 Warsztaty robotyki z firmą iLab na lubelskim oddziale 

Nasi podopieczni z Lublina mieli wspaniałą okazję do poznania fascynującego świata techniki 

i robotyki. Tym razem dzieci mogły wykazać się twórczością i pomysłowością – każdy mógł 

zbudować huśtawkę swoich marzeń. Po zakończonej pracy, odbył się oczywiście pokaz 

wykonanych huśtawek, a każda została nagrodzona gromkimi brawami :-). Na zakończenie 

warsztatów czekała jeszcze na naszych małych podopiecznych niesamowita niespodzianka. 

Otóż, Pani Gosia z Firmy iLab przyniosła i zaprezentowała dzieciom robot, który okazał się ... 

drukarką! I to nie byle jaką drukarką, tylko taką, która umie pisać i rysować. Dzieci były 

zachwycone... i kto wie, może kiedyś zbudują podobną. 

- 17-18.11.2014 Warsztaty Robotyki na Litewskiej w Warszawie 

Warsztaty Robotyki to projekt, który Fundacja Spełnionych Marzeń realizuje na wszystkich 

oddziałach onkologii w Polsce, będących pod jej opieką, tj. w: Warszawie, Kielcach, 

Olsztynie i Lublinie. Partnerami projektu są firmy: Pracuj.pl - Grupa Pracuj SA. oraz iLab z 

Lublina. Na zajęciach mali inżynierowie, pod czujnym okiem instruktorów, odkrywają świat 

techniki za pomocą kolorowych klocków i komputerów, a szpitalny korytarz w jednej chwili 

zamienia się w wesołą pracownię robotyczną. Nasi podopieczni z pełnym zaangażowaniem 

oddają się konstruktorskiej pracy, by na koniec móc zaprezentować nam jej imponujące 

efekty, np. jeżdżące roboty czy grające instrumenty. 

Projekt - oprócz wartości czysto edukacyjnych, rozwijających kreatywność oraz wyobraźnię 

przestrzenną, ma również niezwykle ważny czynnik - rehabilitacji ruchowej małych 

pacjentów. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że dzieci z większym entuzjazmem 

podchodzą do zadań, co w konsekwencji przynosi lepsze rezultaty, zarówno w sferze 

psychicznej, jak i ruchowej chorych dzieci. 

 - 27.11.2014 V warsztaty z robotyki na lubelskiej onkologii 

Dnia 27 listopada 2014 roku odbyły się V warsztaty z robotyki, które mogły się odbyć dzięki 

uprzejmości Firmy iLab z Lublina. Tym razem warsztaty zostały poprowadzone przez 

samego Prezesa Firmy iLab - Pana Pawła Potapczuka. Podczas czwartkowych warsztatów z 

robotyki dzieci miały okazję zobaczyć dwa niesamowite roboty – jeden, który potrafił grać z 

człowiekiem w grę „Kółko i krzyżyk”, ... oraz drugi, który świetnie nadawał się do 

przewożenia przeróżnych rzeczy, ciężarów, a nawet ... tortów :-). Nasi podopieczni już złożyli 

zamówienia na taki ruchomy, sterowany komputerem stolik na swoje urodziny ?. Na koniec 

Pan Paweł wręczył dzieciom białą kulę, która w szybkim czasie okazała się- !!! niezwykła 

kulą …Otóż tą magiczną kulą można było sterować za pomocą tableta ... „Zaskokoczenie” 

dzieci było ogromne :-), a kula została nazwana „Magick”. Sterowanie kulą nie było wcale 

takie łatwe – kilka razy kula próbowała uciec nam z oddziału, czyli tak jakby wróżyła, że i 

nasi podopieczni nie długo, miejmy nadzieję, będą mogli opuścić szpitalne mury :-). 
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- 04.12.2014 VI warsztaty z robotyki w FSM Lublin 

Dnia 04.12.2014 roku na lubelskim oddziale FSM po raz szósty i póki co niestety ostatni w 

tym roku:-( pojawili się przesympatyczni pracownicy Firmy iLab z Lublina, by 

przeprowadzić z dziećmi warsztaty z robotyki. Tyma razem zajęcia odbyły się w świątecznej, 

a może bardziej Mikołajkowej atmosferze. Otóż - dzieci zostały podzielone na 5 zespołów i 

miały do zbudowania zaprzęgi z reniferem :-), którymi można później było sterować za 

pomocą komputera. Pod koniec warsztatów każda grupa miała okazję zaprezentować 

działanie swojej Mikołajkowej konstrukcji. Co prawda tym razem zaprzęgi były puste, ale 

liczymy, że już nie długo przyjadą do nas pełne prezentów i oczywiście już nie tylko z 

reniferem, ale i Mikołajem. 

 

 

Imprezy okolicznościowe 

     WIELKANOC 

- 10.04.2014 Wielkanocne gotowanie z Karolem Okrasą w IMiD w Warszawie 

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy stały się wspaniałym przyczynkiem do kulinarnego 

spotkania z Karolem Okrasą – wspaniałym kucharzem i niezwykłym człowiekiem, a 

jednocześnie, jak się okazało.... profesjonalnym showmanem :-). Spotkanie odbyło się w 

ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. „Smaki Spełnionych 

Marzeń”. Podczas dzisiejszego spotkania Karol zaserwował naszym podopiecznych z 

oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie oryginalne wielkanocne potrawy – biały 

barszcz na serwatce oraz smakowite polędwiczki wieprzowe. Smacznym i niezwykle 

barwnym akcentem mięsiwa były klasyczne dressingi, z mniej (wydawałoby się !!!) 

klasycznymi dodatkami, np.: rukolą, kolendrą czy buraczkami, a jednak tworzącymi 

zaskakujące smakowite połączenia. Sałatkę stanowiły grillowane warzywa z dodatkiem ziół. 

Nasze kulinarne spotkanie zakończyliśmy pamiątkowymi zdjęciami i oczywiście życzeniami 

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.. 

- 15-16.04.2014 Wielkanocne Warsztaty Arteterapii w Olsztynie, Kielcach i Lublinie 

15 i 16 kwietnia na oddziałach onkologii w Regionalnych Oddziałach Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Olsztynie, Kielcach i Lublinie zorganizowaliśmy Wielkanocne Warsztaty 

Plastyczne dla naszych małych podopiecznych. Słodkim upominkiem zaprosiliśmy dzieci do 

wspólnych zajęć, podczas których rysowały, wycinały i modelowały z plasteliny świąteczne 

upominki dla najbliższych. Tematem przewodnim był oczywiście Wielkanocny Zając, ale nie 

zabrakło również kurczaczków, baranków i koszyczków z jajkami, kolorowych witraży i 

kartek świątecznych. Wraz z naszym gościem - Najprawdziwszym Zajączkiem 

Wielkanocnym, dzieci wysłuchały bajki na temat Świąt Wielkiej Nocy oraz zwyczajów 
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związanych z ich obchodami. Było kolorowo, tanecznie i bardzo wesoło, co możecie 

zobaczyć przeglądając załączoną galerię zdjęć. Świątecznymi życzeniami i wspólną fotką 

zakończyliśmy ten sympatyczny i wiosenny dzień 

DZIEŃ DZIECKA 

- 02.06.2014 Dzień Dziecka w Olsztynie 

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień... Dzień Dziecka! Podczas tego Święta na 

olsztyńskich pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii czekała masa niespodzianek. 

Świętowanie rozpoczął pokaz sztuczek magicznych, które wzbudziły dużo emocji. Każdy 

zastanawiał się, jak to jest możliwe, by stolik sam latał lub wypity napój powracał do 

szklanki. Następnie do akcji wkroczyły wolontariuszki z Fundacji Dr Clown, które 

wyczarowały dla każdego z pacjentów balonikowe zwierzątko. Przyjęcie zakończyła wizyta 

gościa – Michała Piróga, który pomógł wolontariuszom rozdać prezenty Dzieciom, przy 

okazji ucinając sobie z nimi pogawędkę. Nasz Gość rozdał również naszym Podopiecznym 

swoją książkę „Chcę żyć” z osobistą dedykacją dla każdego. 

Mali Pacjenci mieli jeszcze jeden powód do świętowania. Tego dnia Firma NUTRICIA 

Poland sp. z o. o ufundowała szafki do sal, w których przebywają maluchy. Dodatkowo, wraz 

z pozyskanymi darczyńcami, przygotowali wspaniałe prezenty dla każdego dziecka. Ogrom 

atrakcji sprawił, że ten dzień na długo pozostanie we wspomnieniach dzieci. 

- 02.06.2014 Dzień Dziecka z grupą animacyjna AURA w Lublinie 

W dniu 2 czerwca małych podopiecznych na oddziale hematologii, onkologii i 

transplantologii DSK w Lublinie odwiedziły klauni z grupy animacyjnej AURA. Powodem 

tych niesamowitych odwiedzin był oczywiście Międzynarodowy Dzień Dziecka?. W jednej 

chwili nasz oddział zamienił się w bajkową krainę. Zwykłe balony stały się samolotami, buzie 

naszych podopiecznych mieniły się w różnych kolorach, a nad pacjentami krążyły mydlane 

bańki:-). Te magiczne chwile pozwoliły małym pacjentom oderwać się na chwilę od 

szpitalnej codzienności wywołując na ich buziach ogromny uśmiechy. Punktem 

kulminacyjnym tego wyjątkowego dnia były oczywiście prezenty dla każdego malucha i 

starszaka :-). A grupie AURA serdecznie dziękujemy za odwiedziny! 

- 02.06.2014 Dzień Dziecka z Sz. Majewskim i Esterą Lussato na Litewskiej  

w Warszawie 

W dniu 2 czerwca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, Fundacja 

Spełnionych Marzeń przygotowała dla małych pacjentów oddziałów onkologii i hematologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie miłą niespodziankę. Po pierwsze 

zaprosiliśmy do dzieciaków dwójkę wspaniałych przyjaciół, którzy od lata wspierają działania 

naszej fundacji, czyli - Esterę Lussato, prezes LITTLE HAND CHILDREN'S 

FOUNDATION (LHCF) z Anglii i Szymona Majewskiego :-). A po drugie, zgodnie z 

obowiązującą tradycją przygotowaliśmy dla pacjentów moc wypasionych prezentów, które 

wspólnie z gośćmi wręczyliśmy dzieciom. Jak na ten niezwykle zgrany duet, nie obyło się bez 
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mega zamieszania i solidnej dawki wyrafinowanego humoru. Tak więc oprócz wspaniałych 

prezentów, miłą pamiątką będą również wspólne pamiątkowe zdjęcia 

- 02.06.2014 Dzień Dziecka w Kielcach 

Kiedy opadły emocje po kolejnej, udanej Harley’adzie Marzeń – nadszedł czas na 

świętowanie Dnia Dziecka na kieleckim oddziale onkologiczno-hematologicznym. Tak więc 

2 czerwca wolontariusze z Kieleckiej Onkologii postanowili zrobić naszym podopiecznym 

bardzo miłą niespodziankę. Ulubieniec wszystkich małych i dużych dzieci - wujek Piotrek z 

pomocą naszych dziewczyn zamienił się w uroczego Kangurka :-). Radości naszych 

podopiecznych nie było końca, bo dobrze wiedzą, że mogą się po Wujku Piotrku spodziewać 

po prostu wszystkiego! :-). Tego dnia zabawiał dzieci wszystkie znajdujące się na oddziale 

właśnie tym uroczym przebraniu, opowiadając przy tym żarty, wymyślając różne zabawy i 

prosząc dzieci o przedstawianie różnych wierszyków, piosenek czy też dowcipów. Na 

szczęście nie zapomniał o najważniejszej rzeczy tego dnia - czyli o prezentach dla naszych 

podopiecznych, na które wszyscy z niecierpliwością czekali ! :-) 

- 02.06.2014 Dzień Dziecka z Natalią Siwiec w IMiD w Warszawie 

W dniu 5 czerwca 2014 odbył się finał Wielkiego Maratonu Fundacji Spełnionych Marzeń z 

okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Po Kielcach, Olsztynie, Lublinie i oddziałach 

onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie ... dotarliśmy do 

naszych podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie. Dzięki naszym wiernym podatnikom (1%) oraz sponsorom, dla naszych 

pacjentów przygotowaliśmy wspaniałe prezenty. Dodatkową niespodzianką – zgodnie z 

tradycją - było zaproszenie gościa. Tym razem nasze zaproszenie przyjęła Natalia Siwiec, z 

którą, przy wsparciu wolontariuszy, obdarowaliśmy wszystkie dzieciaki opasłymi torbami z 

darami :-). Pamiątkowe zdjęcie z Natalią, pięknie dopełniło ten miły dzień. 

 

 

 ANDRZEJKI 

- 29.11.2014 Andrzejkowe wróżby w Olsztynie, Lublinie i Kielcach 

29 listopada - w Wigilię dnia Św. Andrzeja, na dziecięcych oddziałach onkologicznych w 

Regionalnych Oddziałach Fundacji Spełnionych Marzeń w: Olsztynie, Lublinie i Kielcach 

odbyły się tradycyjne imprezy andrzejkowe. Były to wieczory wyjątkowe, gdyż zgodnie z 

tradycją Św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość 

ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy. Wolontariusze Fundacji Spełnionych Marzeń – w 

andrzejkowym anturażu :-) - przygotowali na ten wieczór dla dzieciaków mnóstwo atrakcji i 

wróżb z nieodłącznym laniem wosku. W zabawach i wróżbach brali udział nie tylko nasi mali 

bohaterowie, ale również ich rodzice, a magiczna andrzejkowa atmosfera sprawiła, że kolejny 
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raz na buziach naszych podopiecznych pojawiły się przepiękne uśmiechy i rozbrzmiała radość 

dobrych wróżb. Oby wszystkie się spełniły :-). 

- 30.11.2014 Andrzejkowy Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” w Bałtowie 

Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” – to cykliczny projekt Fundacji Spełnionych Marzeń 

organizowany od 2004 roku. Tegoroczna edycja projektu po raz pierwszy zorganizowana 

została we współpracy z Bałtowskim Kompleksem Turystycznym. Na wybiegu 

podziwialiśmy wspaniałe modelki i modeli – małych pacjentów oddziału onkologii 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, którzy wystąpili w 

kreacjach specjalnie na ten wieczór przygotowanych przez firmę Endo. 

Na wybiegu naszym podopiecznym towarzyszyły piękne Panie, reprezentujące Województwo 

Świętokrzyskie - Anna Rękas, Wioletta Nowak, Małgorzata Grzywna – Wilk, Barbara 

Lichota, Karolina Otko, Blanka Lichota, Kinga Wnuk, oraz zaproszone Gwiazdy - Beata 

Tadla, Agnieszka Włodarczyk i Angelika Piechowiak. Zarówno Panie, jak i dzieci swój udział 

w projekcie Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” dedykowały małym pacjentom, którzy dopiero 

rozpoczynają długi proces leczenia. 

Podczas imprezy odbył się również - Charytatywny Pokaz kolekcji mody damskiej 

przygotowany przez firmę DESIGNER OUTLET INCOGNITO z Kielc oraz mody męskiej 

przygotowanej przez salon YUMLA również z Kielc. W pokazie wystąpiły znane Panie oraz 

Panowie reprezentujący Ziemię Świętokrzyską, którzy swój udział również zadedykowali 

pacjentom Kliniki Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach. Miłym Andrzejkowym akcentem wieczoru był występ Grupy Latin 

Show ze Studia Tańca Twist z Ostrowca Świętokrzyskiego. Andrzejkowy Pokaz Mody 

„Dzieci Dzieciom” objął swoim Patronatem Honorowym - Rzecznik Praw Dziecka – Pan 

Minister Marek Michalak oraz Pani Bożentyna Pałka - Koruba – Wojewoda Świętokrzyski. 

Patronat medialny objęli: Telewizja Polska - Oddział Kielce, Radio Kielce oraz Gazeta Echo 

Dnia. Wieczór oraz Aukcję Charytatywną poprowadzili Kasia Cichopek i Michał 

Lewandowski, a muzycznie imprezę uświetnili Agnieszka Włodarczyk i Mariusz Totoszko. 

Podczas wieczoru Fundacja Spełnionych Marzeń uhonorowała nagrodą specjalną - 

„Rubinowym Sercem” – Monikę Lichotę, Beatę Tadlę, Kasię Cichopek oraz Agnieszkę 

Włodarczyk – za wspieranie działań fundacji na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.  

 

MIKOŁAJKI 

- 05.12.2014 Mikołajki Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

W piątek 5 grudnia na lubelskim Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii pojawił 

się oczekiwany od rana gość... cały w czerwieni, z długą siwą brodę. Tak … to - Święty 

Mikołaj :-) … a wraz z nim dwie pomocniczki Świętego Mikołaja. Tego dnia najważniejsza 

jednak była … zawartość opasłego worka z prezentami Świętego Mikołaja :-) … i ta 
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niesamowita radość dzieci, gdy Mikołaj wręczał im świąteczne paczuszki. Prezenty były 

bardzo duże, więc i uśmiechy były od ucha do ucha :-). Każde z dzieci mogło też usiąść na 

kolanach u Świętego Mikołaja i sobie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie …  

- 05.12.2014 Mikołajki na oddziale w Kielcach  

W piątek 5 grudnia – dzień przed Mikołajkami na oddziale u naszych Kieleckich 

podopiecznych czuć było już przedświąteczną atmosferę :-). Tego dnia też Święty Mikołaj 

wysłał swoje urocze wysłanniczki, aby w jego imieniu wręczyły dzieciom przebywającym na 

oddziale prezenty :-). Jak zawsze w takim momencie radość dzieci tych mniejszych i 

większych była ogromna! Wszyscy bardzo się cieszyliśmy, że Mikołaj uważnie przeczytał 

listy wszystkich dzieci i spełnił ich małe marzenia :-). Po wszystkim odbyły się warsztaty, na 

których mogliśmy stworzyć swoje własne, niepowtarzalne kartki świąteczne, które dzieci 

wysłały do swoich rodzin :-). A my życzymy wszystkim dzieciakom, by najbliższe Święta 

Bożego Narodzenia spędziły we własnych domach z najbliższymi... i oczywiście przy 

pachnącej lasem choinką... pod którą czekają prezenty :-).  

- 05.12.2014 Mikołajkowy Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” w Olsztynie  

W dniu 5 grudnia Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała Mikołajkowy Pokaz Mody 

„Dzieci Dzieciom”. Tegoroczna edycja projektu składała się z dwóch sesji wyjazdowych. 

Pierwszy projekt został zrealizowany w dniu 29.11.14 we współpracy z Bałtowskim 

Kompleksem Turystycznym, a dzisiejszy wieczór zorganizowaliśmy w firmie Eranova – 

Miejscu Kreatywnej Aktywności w Olsztynie. 

Na wybiegu podziwialiśmy wspaniałe modelki i modeli – małych pacjentów oddziału 

klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

dr Popowskiego w Olsztynie, którzy wystąpili w kreacjach specjalnie na ten wieczór 

przygotowanych przez firmę Endo. Firma Endo współpracuje z Fundacją Spełnionych 

Marzeń od wielu lat, współtworząc dziecięce Pokazy Mody. Dzisiejsze kreacje były również 

prezentem od firmy dla naszych małych podopiecznych. 

Na wybiegu naszym podopiecznym towarzyszyły piękne Panie reprezentujące Województwo 

Warmińsko-Mazurskie - Iwona Pavlowicz, Marta Gołąb, Beata Babiej, Barbara 

Raduszkiewicz, Marta Andrzejczyk, Katarzyna Poluchowicz, Katarzyna Trojanowska, Anna 

Konopielko – Gołaś, Natalia Dąbkowska, Maja Żuraw i właścicielka firmy Eranova - 

Karolina Felska. Zarówno Panie, jak i dzieci swój udział w projekcie Pokaz Mody „Dzieci 

Dzieciom” zadedykowały małym pacjentom, którzy dopiero rozpoczynają długi proces 

leczenia. 

Mikołajkowy Pokaz Mody „Dzieci Dzieciom” w Olsztynie objął swoim Patronatem 

Honorowym - Rzecznik Praw Dziecka – Pan Minister Marek Michalak oraz Wojewoda 

Warmińsko Mazurski – Pan Marian Podziewski. Patronat medialny objęli: Telewizja Polska - 

Oddział w Olsztynie, Radio Olsztyn oraz Gazeta Wyborcza w Olsztynie. Wieczór 

poprowadzili Lidia Piechota i Mateusz Damięcki. Natomiast Aukcję Charytatywną 
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poprowadził – członek Rady Fundacji Spełnionych Marzeń – Szymon Majewski. Muzycznie 

imprezę uświetnili: Marta Andrzejczyk – utalentowana pieśniarka oraz aktorka Białego 

Teatru w Olsztynie oraz wielki przyjaciel Fundacji Spełnionych Marzeń – Tomek Lubert 

wraz z przyjaciółmi. Dodatkowo, wspaniałą atrakcją wieczoru był Pokaz Sztuki Barmańskiej 

w wykonaniu ENDI Bar – Olsztyńskiej Grupy Barmańskiej (Wielkie dzięki :-)). 

Podczas wieczoru Fundacja Spełnionych Marzeń uhonorowała nagrodą specjalną - 

„Rubinowym Sercem” – Karolinę Felską – prezes firmy Eranova, Mateusza Damięckiego, 

Tomka Luberta oraz Michała Jarmołkowicza - prezesa Rotary International Club Olsztyn – za 

wspieranie działań fundacji na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.  

 

GWIAZDKA 

- 15.12.2014 Gwiazdka z Esterą Lussato i Szymonem Majewskim na Litewskiej  

w Warszawie  

Boże Narodzenie tuż, tuż, więc Fundacja Spełnionych Marzeń jak co roku rozpoczyna Wielki 

Maraton Gwiazdkowy we wszystkich swoich oddziałach onkologicznych. I jak co roku 

Święty Mikołaj z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z dziećmi, by je obdarować 

wymarzonymi prezentami i życzyć im dużo zdrowia. Wychodząc naprzeciw tradycji, 

Fundacja Spełnionych Marzeń wyruszyła ze świąteczną misją na oddział onkologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. Wieloletnią tradycją się stało, że w tej 

jakże przyjemnej misji wspierają nas zaprzyjaźnieni wysłannicy Świętego Mikołaja, czyli 

Estera Lussato – prezes LITTLE HAND CHILDREN’S FOUNDATION (LHCF) z Anglii 

oraz członek Rady FSM – Szymon Majewski. W tym roku Święty Mikołaj również nas nie 

zaskoczył swoją szczodrością, gdyż jego sanie wręcz uginały się pod ciężarem prezentów :-). 

A hojność tą zawdzięczamy kooperacji urzędu Świętego Mikołaja z firmami 

zaprzyjaźnionymi od lat z Fundacją Spełnionych Marzeń: Little Hand Foundation oraz Mattel 

Poland - OGROMNE DZIĘKI :-) :-) :-). 

Wspólnie z naszymi gośćmi obdarowaliśmy wszystkie dzieciaki suto wypełnionymi torbami z 

prezentami, życząc im na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia samych wspaniałości, 

ale przede wszystkim po trzykroć zdrowia i oczywiście spełnienia marzeń.  

- 17.12.2014 Gwiazdka na olsztyńskiej onkologii  

W dniu 17 grudnia Świąteczny Maraton Fundacji Spełnionych Marzeń dotarł do Olsztyna, 

gdzie Święty Mikołaj odwiedził małych pacjentów z oddziału onkologii. Pomocnikiem 

Świętego Mikołaja w tym roku był Olsztynianin - Tomasz Jaworski z Rodziną, który pomógł 

nam zorganizować Gwiazdkowe przyjęcie. Było uroczyście i bardzo rodzinnie. W świąteczną 

atmosferę wprowadzili nas pięknymi kolędami - Sara Szymczak wraz z zespołem M.A.B.S., a 

Święty Mikołaj dopełnił tradycji, obdarowując dzieciaki gigantycznymi torbami z prezentami. 

Naszym gościem specjalnym w ten uroczysty dzień był przyjaciel Fundacji Spełnionych 

Marzeń � Mariusz Korpoliński, którego nagrodziliśmy "Rubinowym Sercem" za pomoc przy 
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organizacji Mikołajkowego Pokaz Mody � �Dzieci Dzieciom� w Olsztynie :-). Dzięki 

środkom finansowym zebranym podczas tej imprezy, mogliśmy naszym olsztyńskim 

podopiecznym zakupić tak wspaniałe prezenty� BARDZO DZIĘKUJEMY :-). 

W atmosferze zbliżających się Świat Bożego Narodzenia - dzieląc się opłatkiem życzyliśmy 

wszystkim zdrowia i spełnienia marzeń, a słodki poczęstunek przypieczętował to miłe 

spotkanie. 

 - 19.12.2014 Wigilia w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

W piątek 19 grudnia 2014 roku na lubelskim Oddziale Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii Dziecięcej odbyła się uroczysta Wigilia. Wśród gości znaleźli się: Kierownik 

Kliniki - Pan Profesor dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, Pielęgniarka Oddziałowa � Krystyna 

Słotwińska, Lekarze, Pielęgniarki, Psycholodzy, Nauczyciele, Rodzice oraz najważniejsi tego 

dnia � Dzieci :-). Gościem specjalnym była � Pani Małgorzata Śliwińska z Firmy 

Jubilerskiej W. Śliwiński, wieloletni partner Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Lublinie. 

Naszą Wigilijną Wieczerzę rozpoczął Ksiądz Marek Szołdra, który wprowadził wszystkich w 

atmosferę świąteczną dzieląc się opłatkiem i życzenia prosto z serca. Uroku i świątecznej 

magii naszej uroczystości dodały śpiewane i grane na żywo kolędy w wykonaniu: Martyny 

Domańskiej, Pauliny Świzdor i Katarzyny Niewęgłowskiej. A po wspólnym kolędowaniu i 

skosztowaniu wszystkich wspaniałości kulinarnych, nadszedł najprzyjemniejszy dla naszych 

małych bohaterów czas - rozdawanie prezentów :-). Pani Małgorzata Śliwińska wraz z Panią 

Anną Czarnotą (również z Firmy Jubilerskiej W.Śliwiński) dla każdego dziecka miały 

wyjątkowy prezent i moc najserdeczniejszych życzeń. 

Tego dnia byliśmy jedną wielką, niezwykłą Rodziną. I choć była to Wigilia w szpitalu, to 

jednak była piękna - piękna poprzez magię tylu dobrych serc tych, którzy tam pracują i tych, 

którzy tam się leczą. 

 - 22.12.2014 Gwiazdka na kieleckiej onkologii 

22 grudnia, czyli tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia w kieleckim oddziale 

Fundacji Spełnionych Marzeń odbyła się uroczysta Gwiazdka. Najpierw dotarł do nas długo 

oczekiwany przez naszych podopiecznych Mikołaj z workiem peeełnym wspaniałych 

prezentów dla wszystkich małych i dużych pacjentów :-). Następnie w bardzo rodzinnej i 

ciepłej atmosferze odbyła się Wigilia. Zgodnie z tradycją najpierw był opłatek i składanie 

sobie życzeń, a wśród nich tego jednego, najważniejszego � zdrowia dla naszych 

podopiecznych i dużo siły i wytrwałości dla ich rodziców ... :-). Po tych wzruszających 

chwilach, wspólnie usiedliśmy do stołu i zjedliśmy wigilijny posiłek. Chociaż w ten sposób 

mogliśmy dać od siebie trochę świątecznej atmosfery dla dzieci i ich rodzin, którzy spędzą 

tegoroczne Boże Narodzenie w szpitalu... :-).  
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INNE 

- 16.01.2014 Zrób to sam - Inwazja Muppetów na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 16 stycznia 2014 na oddziale onkologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w 

Warszawie po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć lalkarza Konrada "Kony" 

Czarkowskiego - pierwszego w Polsce lalkarza medialnego, projektującego, wykonującego i 

animującego lalki typu Muppets. 

Tym razem Pan Konrad oddał swoje umiejętności naszym podopiecznym. Pacjenci pod 

okiem mistrza tworzyli swoje własne, włochate stworki. Sami, po raz pierwszy !!!, próbowali 

animować swoich pluszowych przyjaciół. Zarówno Mappety jak i sam Pan Konrad 

zawładnęli całkowicie oddziałem i sercami naszych maluchów. Dlatego też z niecierpliwością 

czekamy na kolejne spotkanie z Konradem "Kony" Czarkowskim. 

- 21-22.01.2014  Dzień Babci i Dziadka na oddziale onkologii w Kielcach 

Dzień Babci i Dziadka, który obchodzimy 21 i 22 stycznia to jedne z najmilszych świąt w 

naszych kalendarzach :-). Ciężko dokładnie powiedzieć od kiedy te dwa dni są obchodzone w 

Polsce, ale jedno jest pewne - obdarowywane w ten dzień starsze osoby zasługują na to 

najbardziej ! Nasi mali podopieczni z kieleckiego oddziału doskonale o tym wiedzą i dlatego 

od razu przystąpili do działania :-). 

Dzieciaki postanowiły zrobić swoim babciom i dziadkom piękne niespodzianki. 

Wykorzystały w tym celu kolorowe kartki, naklejki, świecidełka, brokaty - jednym słowem 

wszystko co tylko się świeciło i przyciągało uwagę. Dzięki temu z uśmiechem na buźkach i 

ogromnym zaangażowaniem powstały przepiękne kolorowe, błyszczące laurki, które na 

pewno skradną serca babć i dziadków naszych dzieciaczków i wywołają u nich ogromne 

wzruszenie. 

- 28.01.2014 Księżniczka-Czarodziejka w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

We wtorkowe popołudnie naszych małych podopiecznych z Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie odwiedziła Księżniczka-Czarodziejka. Wyglądała wprost bajkowo. 

Miała piękne, różowe włosy i długą, oczywiście również różową :) suknię, która najbardziej 

podobała się małym pacjentkom. Księżniczka dla każdego dziecka wyczarowywała zwierzaki 

z kolorowych baloników, a dla naszych odważnych chłopaków szybujące samoloty. Na 

koniec nasi podopieczni mogli się trochę poruszać przy łowieniu rybek ... Kto wie …może 

któraś spełni ich marzenie :). Dużo śmiechu i świetniej zabawy było także przy przechodzeniu 

przez kolorowy tunel. Dzieci były tak zachwycone, że nie chciały wypuścić Księżniczki do 

domu i poprosili ją, żeby do nas wróciła. Jesteśmy przekonani, że prośby zostaną spełnione :) 

- 14.02.2014 Walentynki na kieleckiej onkologii 

Walentynki to coroczne święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Głównym 

symbolem tego dnia są serduszka, amorki i wiersze pisane do osób, które darzymy sympatią. 
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Tego dnia mamy szczególną okazję do obdarowania osoby bliskiej naszemu sercu jakimś 

drobnym upominkiem. 

Jak zawsze również i tego dnia nie zapomnieliśmy o dzieciach, które są tak bliskie naszym 

sercom :-). W piątkowe walentynkowe południe naszych podopiecznych z kieleckiego 

oddziału odwiedziły dwa urocze amorki :-). W ciągu jednej chwili wprowadziły masę radości 

i uśmiechu na twarzach naszych maluchów. Z tej okazji, w tak piękny dzień, każde dziecko 

otrzymało od naszych gości trochę słodkości i małą maskotkę kojarzącą się szczególnie z 

walentynkami :-). Na koniec dzieci razem z wolontariuszkami i amorkami stworzyły duuuużą 

kartkę walentynkową, która była pięknym podsumowaniem tego pełnego miłości dnia :-)  

- 14.02.2014 Walentynki w Olsztynie 

14 luty to Dzień Zakochanych, podczas którego obdarowujemy upominkami wszystkich tych, 

których kochamy i lubimy. Tego dnia w każdym miejscu na ziemi jest pełno serduszek, 

amorków i innych symboli miłości. Również na Oddziale Hematologii i Onkologii w 

Olsztynie można było poczuć walentynkowy klimat. Wszystko za sprawą Wolontariuszek 

FSM, które postanowiły zorganizować warsztaty plastyczne, podczas których Mali Pacjenci 

mieli możliwość stworzenia własnych kartek walentynkowych dla ukochanych osób. Z racji 

tego, że wszyscy na oddziale bardzo lubimy się :-), Wolontariuszki wraz z kierowniczką, 

Panią Tereską rozdały Podopiecznym słodki prezent w postaci lizakowego serca.  

- 26.02.2014 Warsztaty lalkarskie na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 26 lutego, nasze maluchy z oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej 

w Warszawie ponownie odwiedził lalkarz - Konrad „Kony” Czarkowski - pierwszy w Polsce 

lalkarz medialny, projektujący, wykonujący i animujący lalki typu Muppets. Podczas 

poprzedniej wizyty mali pacjenci pod okiem mistrza tworzyli urocze włochate cudaki. A 

ponieważ nie wszystkim naszym podopiecznym udało się wziąć udział w warsztatach 

tworzenia mupetów, dziś nadrobiliśmy tę zaległość. Wykonane przez dzieci Mupety niczym 

nie ustępowały oryginałom mistrza. Na koniec wszystkie nasze cudaki wystąpiły w mini- 

spektaklu :-). Bardzo dziękujemy Konradowi i jego asystentce i zapraszamy ponownie 

…oczywiście wraz ze swoimi małymi przyjaciółmi. 

- 27.02.2014 Karnawał na oddziale w Olsztynie 

Karnawał to okres radości i zabawy, więc również na olsztyńskim Oddziale Hematologii i 

Onkologii nie mogło zabraknąć imprezy karnawałowej. A kiedy najlepiej zorganizować takie 

przyjęcie? Oczywiście w Tłusty Czwartek! Przy przygotowaniach pomagał każdy ... rodzice 

wraz z dziećmi ozdobili Oddział, natomiast wolontariuszki zajęły się przygotowaniem zabaw 

oraz konkursów dla Najmłodszych. 

Ten dzień nie mógł się odbyć również bez ...lukrowanych pączków, co bardzo ucieszyło 

oddziałowych Łasuchów. A po takim bardzo słodkim posiłku, przyszła pora na zabawę i 

dzikie pląsy :-). Podopiecznych FSM szczególnie ucieszyły konkursy z nagrodami, które były 

przerywnikiem tanecznych wygibasów. Imprezę karnawałową zakończyła zabawa balonami 
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oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. Przyjęcie karnawałowe na oddziale na tyle spodobało się 

każdemu uczestnikowi, że z niecierpliwością oczekują na kolejną okazję do zabawy, a ta już 

niedługo... w końcu za parę dni - Dzień Kobiet :-) 

- 27.02.2014 Tłusty czwartek w Regionalnym Oddziale FSM W Kielcach 

W tłusty czwartek na wszystkich oddziałach onkologii będących pod opieką Fundacji 

Spełnionych Marzeń zapanowała słodka atmosfera. Również wolontariusze z Kielc weszli na 

oddział z przepysznymi lukrowanymi pączkami dla dzieci, rodziców i personelu medycznego. 

Przewodnim hasłem dnia było to, że nie odmawiamy sobie dzisiaj za nic w świecie takich 

słodkości.:-) Nie było osoby, która by się na przygotowane przez nas pyszności nie skusiła, a 

zadowolone buźki naszych dzieci mówiły same za siebie.:-) 

Dodatkową niespodzianką dla naszych małych podopiecznych ze wszystkich Regionalnych 

Oddziałów FSM były Fundacyjne t-shirty, wyprodukowane specjalnie dla nas przez 

zaprzyjaźnioną od lat z Fundacją Spełnionych Marzeń – firmę ENDO. T-shirty tak się 

spodobały, że niektóre dzieci natychmiast je poubierały. 

- 04.03.2014 Bal karnawałowy na oddziale FSM w Lublinie 

W dniu 4 marca mali pacjenci z oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie wzięli udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez naszych kochanych 

wolontariuszy:-). Przed zabawą, z pomocą Basi i Angeliki, wszyscy chętni pacjenci mogli 

zrobić sobie kolorowe maski i czapki. Wśród dziewczynek królowały kotki i motylki, zaś 

wśród chłopców wilki i rycerze:-). Oprócz masek, na głowach naszych pacjentów nie 

zabrakło kolorowych czapek i pięknych peruk. Po skończonej pracy wszyscy mogli przejść na 

pięknie przystrojoną sale, by móc zatańczyć i zaśpiewać ulubioną piosenkę - biorąc udział w 

karaoke:-). Wszystkim pacjentom towarzyszył uśmiech i imprezowy nastrój:-) 

- 06.03.2014 Rycerski Dzień Kobiet na oddziale w Olsztynie 

Dnia 6 marca 2014 roku Podopiecznych FSM z olsztyńskiego Oddziału Hematologii i 

Onkologii odwiedzili niezwykli goście - przedstawiciele rycerstwa "Żywa Historia". Powód 

jest każdemu dobre znany, dużymi krokami zbliża się... Dzień Kobiet. Z tej okazji nasi goście 

ofiarowali każdej pięknej Pani kwiatka, a następnie, podczas walki, zaprezentowali swoje 

zdolności. Po przedstawieniu zaproponowali Małym Pacjentom mini pojedynki... sam na sam 

!!!. Dzieci ochoczo skorzystali z okazji i powalczyli z prawdziwymi rycerzami. I wygrali! 

"Żywa kultura" to grupa mężczyzn, którzy zajmują się rekonstrukcją od ponad dekady. W 

celu jak najwierniejszego przybliżenia dawnych realiów, podczas każdego występu używają 

replik średniowiecznych broni oraz właściwych dla epoki technik. Każdy może znaleźć coś 

dla siebie: walka 2:2, inscenizacja napadu, włócznia kontra rabusie, pojedynek o księżniczkę 

?, krąg zdrady i wiele, wiele innych. 
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Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie oraz obietnice ponownego spotkania. Panowie 

wprowadzili bardzo pozytywną atmosferę na Oddział, toteż czekamy, że te spotkanie 

nadejdzie bardzo szybko :-) 

- 07.03.2014 Dzień Kobiet na oddziale onkologii Kielcach 

7. marca wolontariusze kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń postanowili 

hucznie uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet i sprawić miłą niespodziankę wszystkim 

Paniom znajdującym się tego dnia na oddziale – tj. naszym małym pacjentkom i ich mamom 

oraz całej damskiej części załogi medycznej :-). Otóż pierwszym punktem programu były 

warsztaty plastyczne, podczas których mali pacjenci ... oczywiści płci męskiej, przy wsparciu 

naszych wolontariuszy wykonali własnoręcznie przepiękne kwiaty z bibuły, które z radością 

rozdali na oddziale swoim koleżankom i mamom :-). Dodatkowo nasz wspaniały 

wolontariusz Piotr, jako jedyny męski akcent kieleckiego oddziału, wręczył każdej małej i 

dużej damie piękny, symboliczny kwiat. Tak niewiele, a uśmiechów zliczyć nie mogliśmy .... 

- 15.03.2014  Kamil Bednarek w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

Na specjalne zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń, w dniu 15 marca na Oddziale 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, 

gościliśmy słynnego polskiego wokalistę reggae, kompozytora, autora tekstów i 

instrumentalistę... w jednej osobie :-) – Kamila Bednarka. Nasz gość zamienił się na chwilę 

w... doktora Bednarka i dla każdego z naszych dzielnych pacjentów wypisał receptę na 

uśmiech :-). Trzeba przyznać, że Kamil na naszym oddziale zrobił niemałe zamieszanie :-). 

Każdy miał okazję osobiście spotkać się z naszym gościem, porozmawiać, zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie i oczywiście otrzymać autograf. Wszyscy byli mile zaskoczeni i 

zadowoleni z wizyty Kamila, za co serdecznie w imieniu naszych małych podopiecznych 

serdecznie dziękujemy! 

- 01.04.2014 Aresztowanie na oddziale – czyli Prima Aprilis w IMiD 

W dniu 1 kwietnia na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie miało miejsce spektakularne aresztowanie jednej z pielęgniarek podejrzanej o 

handel narkotykami. W biały dzień, grupa zamaskowanych i uzbrojonych po zęby 

antyterrorystów, wtargnęła na odział i na oczach pacjentów, ich rodziców i personelu 

medycznego dokonała tego wstrząsającego zatrzymania. Blady strach padł na wszystkich 

świadków tego niecodziennego zdarzenia. Ale spokojnie! To tylko żart na Prima Aprilis, 

przygotowany przez Fundację Spełnionych Marzeń wspólnie z Grupą Rekonstrukcyjną 

"Biuro Operacji Antyterrorystycznych”. Serdecznie dziękujemy Panu Markowi 

Wiśniewskiemu oraz ekipie BOA za sprawnie przeprowadzoną akcję! Szczególne 

podziękowania należą się pielęgniarce - Ani Trosińskiej za wspaniale odegraną rolę 

aresztowanej. 
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- 07.05.2014 Warsztaty chemiczne w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

7 maja na oddziale onkologii w Lublinie nasi dzielni pacjenci mogli wziąć udział w 

warsztatach chemicznych. Dla dzieci otaczający je świat jest pełen zagadek i rzeczy 

niezwykłych. To wszystko, co dla dorosłych jest naturalne i powszechne, dla maluchów jest 

przedmiotem dociekliwych badań. Podczas warsztatów chemicznych nasi młodzi naukowcy 

mogli zobaczyć na przykład... jak napompować balon za pomocą sody, mogli również sami 

wyhodować drzewo, a także stworzyć tęczę i kolorowe skaczące kuleczki :). Ku naszej 

radości, zainteresowanie naszych podopiecznych warsztatami było bardzo duże i wszyscy 

naprawdę dobrze się bawiliśmy, a przy okazji także dużo się nauczyliśmy. 

- 07.05.2014 Maraton bajkowy na oddziale onkologii w Kielcach 

7 maja na oddziale onkologicznym w Kielcach nasi wolontariusze postanowili zrobić naszym 

małym podopiecznym miłą niespodziankę. Ponieważ nasze maluchy obecnie nie mogą iść do 

kina, przygotowaliśmy dla nich Wielki Maraton Bajkowy :-). Kiedy dzieci zobaczyły, że 

szpitalna świetlica zamieniła się w prawdziwą kinową sale, ich radość była ogromna! Przez 

kilka godzin na wielkim ekranie pojawiły się takie kinowe hity jak „Uniwersytet Potworny” 

czy „Monster High”. Nie mogło również zabraknąć popcornu i dobrego napoju :-). 

Zadowolone twarze naszych podopiecznych mówią same za siebie. Maraton bajkowy 

spodobał się nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom. Na pewno niebawem to powtórzymy! 

- 14.05.2014 Warsztaty kulinarne w Kielcach 

14 maja na oddziale onkologicznym w Kielcach odbyły się warsztaty ... troszkę inne niż 

zwykle ... hmm ... można powiedzieć, takie bardziej smakowite :-). Wolontariusze 

postanowili zrobić dzieciom kulinarne popołudnie. Do dyspozycji naszych podopiecznych 

było pełno kolorowych owoców - winogrona, jabłka, maliny, kiwi, banany i inne równie 

pyszne, a do tego jogurty naturalne oraz owocowe, niezbędne do zrobienia pysznych sosów 

owocowych. Chęci do działania i kreatywności naszym dzieciom nie brakowało :-). Z 

upływem czasu na naszej oddziałowej świetlicy powstawały coraz to bardziej kolorowe, 

smaczne i co najważniejsze - zdrowe sałatki. Kulinarne popołudnie cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem dzieci i ich rodziców, co niezwykle nas cieszy :-). Więc niedługo na pewno 

powtórzymy kulinarne warsztaty ... z innym motywem przewodnim. 

- 26.05.2014 Dzień Matki w Regionalnych oddziałach FSM w Olsztynie, Kielcach  

i Lublinie 

Dnia 26 maja z okazji Dnia Matki wolontariusze i podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń 

w trzech naszych terenowych oddziałach: w Kielcach, Olsztynie i Lublinie postanowili zrobić 

niespodziankę dla wszystkich Mam. W Kielcach niespodzianką były zabiegi kosmetyczne dla 

Mam, podczas których profesjonalne kosmetyczki w mig zmieniły zmęczone buzie w … 

piękne i uśmiechnięte. A na oddziale lubelskim dzieci przygotowały przepiękne kwiatki i 

laurki. W Olsztynie natomiast wolontariusze wraz z podopiecznymi Fundacji Spełnionych 

Marzeń postanowili własnoręcznie przygotować dla swoich mam prezenty. Dzieci miały do 
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wyboru różnego rodzaju świecidełka, bibułę, styropianowe kuleczki oraz guziki, by w efekcie 

powstały piękne pudełka. Wszystkie nasze mamy były tego dnia niezwykle radosne i 

wzruszone. 

- 12.06.2014 Dzień z bohaterami Disneya w Kielcach 

Bajki Disneya to klasyka bajek dla dzieci. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby Kaczora 

Donalda, psa Pluto, Kubusia Puchatka czy Myszki Mikki. Są to bajki, które zna cały świat i 

wszystkie pokolenia. Szczególnym symbolem Disneylandów i znakiem rozpoznawczym 

koncernu Walta Disneya jest właśnie mała Myszka Mikki , która przyjęła nasze specjalne 

zaproszenie i pojawiła się wraz z uroczą Myszką Minnie na kieleckiej onkologii :-). 

Nasi podopieczni wprost nie mogli uwierzyć, że widzą na własne oczy swoich ulubionych 

bohaterów! Było pełno wspólnych rozmów, żartów, zabaw. Każdy kto tylko chciał mógł 

nałożyć na siebie uszy czy też rękawiczki naszych gości, dzięki czemu mogli się do nich choć 

na chwilę upodobnić :-). Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Nasze Myszki obiecały 

że, już niedługo na naszym oddziale pojawią się kolejni goście z Krainy Disneya. Trzymamy 

je za słowo :-). 

- 04.07.2014 Dzień z niezwykłym bohaterem w Kielcach 

Odwiedziny bajkowych gości na onkologii w Kielcach to już taka mała tradycja, która bardzo 

szybko wpisała się jako jedno z najbardziej ulubionych wydarzeń na oddziale :-). Nasi 

podopieczni z wypiekami na twarzy wyczekują każdych następnych gości, ale za każdym 

razem pozostaje to naszą słodką tajemnicą. Nie ma nic lepszego niż sprawianie niespodzianek 

dzieciom! :-). 

Tym razem naszych podopiecznych zupełnie niezapowiedziany, przywitał zamaskowany 

bohater Zorro :-). Początkowo wywołał lekkie przerażenie i dzieci nie wiedziały jak mają się 

zachować. Na szczęście ten stan trwał dosłownie chwileczkę i nasi podopieczni pokazali na 

co ich stać. :-) Razem z naszym bohaterem grali w różne gry, bawili się, walczyli szpadami i 

mieli setki innych pomysłów na spędzenie razem dnia :-). 

Tego dnia również odwiedzili nas dziennikarze z TVP Kielce. Na kieleckiej onkologii kręcili 

materiał dotyczący wolontariatu Fundacji Spełnionych Marzeń :-). Przy okazji nasi 

podopieczni mieli wyjątkową okazję stanąć za kamerą i poznać tajniki pracy dziennikarzy :-). 

Kto wie, może któryś z naszych małych pacjentów po takiej lekcji zdecyduje się na karierę 

dziennikarską :-) 

- 14.07.2014 Warsztaty projektowania strojów w Kielcach 

Bycie projektantem mody wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. To nie tylko 

projektowanie strojów, ale także wycinanie potrzebnych materiałów, dobieranie dodatków 

tak, aby pasowały idealnie do reszty. Nasi podopieczni mieli wspaniałą okazję, aby przekonać 

się osobiście jaki to ciężki kawałek pracy... jak się okazało – bardzo przyjemnej i wesołej 

pracy :-). 14 lipca świetlica onkologii dziecięcej w Kielcach zamieniła się w dom mody z 
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prawdziwego zdarzenia!. Na stolikach pojawiły się kolorowe materiały, bibuły, cekiny, 

piórka, wstążeczki i inne kolorowe dodatki. Nasi podopieczni wraz z wolontariuszkami 

zabrali się za realizację własnych pomysłów. Ograniczać mogła ich tylko i wyłącznie 

wyobraźnia :-). Z upływem czasu zaczęły powstawać kolorowe opaski, bransoletki i 

spódniczki!. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem pomysłowości naszych dzieciaków, a one 

dumne i przeszczęśliwe pozowały do zdjęć :-). Jak widać po ich uśmiechniętych buziach - 

każdy stworzył coś idealnego dla siebie :-) 

- 17.07.2014 Flintstonowie czyli dzień z bajkowym bohaterem na oddziale w Kielcach 

Kontynuując nasz wakacyjny cykl spotkań z bajkowymi bohaterami, przyszedł czas na 

kolejne niespodzianki. Po ogromnej radości dzieci z odwiedzin między innymi: Myszki 

Mikki, Minnie czy Zorra, długo zastanawialiśmy kogo zaprosić tym razem, by sprawić radość 

naszym maluchom. I tak w dniu 17 lipca na kieleckim oddziale onkologii dziecięcej pojawili 

się kolejni, niesamowici bajkowi goście! Oczom naszych podopiecznych ukazała się miła 

para z epoki kamienia łupanego - Fred Flintston ze swoją ukochaną Wilmą :-). Mimo 

ogromnych upałów, które obecnie mamy i wielkich, grubych futer, które nasi goście mieli na 

sobie - z radością spędzili całe południe z naszymi dzieciakami, przenosząc je tym samym do 

swojej epoki. Dzieci jak zawsze przy okazji odwiedzin bajkowych bohaterów miały okazję 

poprzymierzać ich części garderoby i atrybuty, które im towarzyszyły. Dzień minął pełen 

wrażeń, w miłej i radosnej atmosferze, ... a my już zastanawiamy się kogo zaprosić 

następnym razem ... :-). 

- 25.07.2014 Wioska Indiańska na oddziale onkologii w Lublinie 

25 lipca nasz oddział odwiedzili bardzo niezwykli goście - mieli pióropusze na głowach, 

jakieś dziwne lniane sukienki z frędzlami, pomalowane twarze a do tego wszystkiego jeszcze 

nie mieli butów! Tak - to byli Indianie, a raczej Indianki - Pęknięta Struna i Wódz Czarne 

Serce. Dzięki naszym gościom na oddziale zrobiło się wesoło, kolorowo, a nawet walecznie, 

gdyż aby otrzymać tatuaż indiański na buzi, trzeba było wykazać się odwagą oraz 

umiejętnością wydobywania z siebie okrzyków indiańskich. Różnokolorowe tatuaże pomogły 

dzieciom choć na chwilę poczuć się członkami plemienia. Tą jedność umocniły wspólne 

śpiewy indiańskich piosenek przy gitarze. Po wspólnym muzykowaniu, każdy miał okazję za 

pomocą magicznych kijków spróbować zrobić ogrooomne bańki ?. Co prawda pod stopami 

czuliśmy jakbyśmy byli nad jeziorem, ale za to nad naszymi głowami fruwały przepiękne 

bańki. Nawiasem mówiąc niejedna bańka była większa od naszych podopiecznych ;-). Tak 

potrafią tylko Indianie :-). A na koniec spotkania nasze Indianki miały dla dzieci jeszcze jedną 

niespodziankę - każde z dzieci otrzymało wybrane zwierzątko lub rzecz wykonaną z 

dmuchanych balonów … były kwiatki, kapelusze, serduszka, ale i tak największą furorę 

zrobił... jamnik ! :-). Oprócz tych wszystkich atrakcji, każdy z podopiecznych otrzymał po 

lizaku i długopisie … tak więc odwiedziny były bardzo udane, a dzieci już czekają i pytają, 

kiedy Indianki do nas wrócą :-) 
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- 24-27.07.2014 Sztuk-Mistrze w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

W dniach 24-27 lipca w Lublinie odbywał się Carnaval Sztuk-Mistrzów i w związku z tym 

nie mogłoby być tak, by do naszych podopiecznych nie dotarli Sztuk-Mistrzowie. W dniu 27 

lipca nasz oddział odwiedziła Grupa Iluzjonistów KREATORS. Dwójka niesamowitych 

młodych i utalentowanych Iluzjonistów, którzy przez parę chwil pomogli dzieciom oderwać 

się od szarej rzeczywistości szpitala skupiając ich uwagę na magii i iluzji. Panowie Bartek i 

Radek skutecznie umieli zaciekawić dzieci i zaskoczyć nie tylko ich, ale i rodziców oraz 

personel. Był latający stolik, były znikające chustki, było czytanie w myślach i odnajdywanie 

wybranej przez osobę z publiczności karty oraz wiele innych jakże magicznych doświadczeń. 

Nie wiemy jak Panowie to robili, ale gratulujemy talentu :-) Cóż magia :-). Dodatkową 

niespodzianką były nieplanowane warsztaty iluzji, podczas których dzieci oraz rodzice mogli 

nauczyć się dwóch sztuczek. A na koniec każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z naszymi 

Sztuk-Mistrzami, a także otrzymał prezent w postaci cukierków i kredek. To wszystko trwało 

zaledwie kilka chwil, a my wszyscy do dziś się zastanawiamy, jak to było możliwe ;-)  

- 04.08.2014 Międzynarodowy projekt studencki na Litewskiej w Warszawie 

W poniedziałek, 4 sierpnia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie ruszył Międzynarodowy Projekt Studencki pn. AIESEC. W ramach projektu 

studenci z najdalszych zakątków naszej ziemi odbywają praktyki na dziecięcych oddziałach 

onkologii na całym świecie. Naszych małych pacjentów odwiedzili studenci z Chin, Rosji i 

Brazylii, którzy mieli za zadanie zorganizować warsztaty kreatywne połączone ze wspólną 

zabawą ... mimo bariery językowej :-). Jak szybko się okazało, wolontariusze ze „Świata” 

świetnie sobie radzili z naszymi maluchami i kiedy zostało przełamane pierwsze zaskoczenie 

wynikające z dość niecodziennej sytuacji ... współpraca poszła na całego. Wspólne 

rysowanie, malowanie, klejenie i rozmowy językiem migowym z wykorzystaniem mega 

dawki uśmiechów z naszymi zagranicznymi studentami trwać będzie do końca tygodnia ... za 

co w imieniu dzieciaków bardzo dziękujemy.  

- 08.08.2014 Odwiedziny bajkowej wróżki w Kielcach 

Wszystkie dzieci małe i duże na pewno bardzo dobrze znają bajkowe wróżki. Spiczasta 

czapka, długie loczki, piękna suknia, czarodziejska różdżka i uśmiech - to cechy 

charakterystyczne dla tych właśnie postaci :-). Każdy z nas na pewno pamięta matkę 

chrzestną z Kopciuszka, która wyczarowała jej piękną, balową suknię, a wymachując różdżką 

nad dynią, w przeciągu kilku sekund pojawiła się karoca! Jak wszyscy widzimy, wróżki 

spełniają dobre czary, leczą zmartwienia, chętnie pomagają - nie da się ukryć, że dzieci je 

uwielbiają! :-). 

I tak, 8 sierpnia w ramach cyklicznego projektu - Dzień z bajkowym bohaterem, nasze 

maluchy na kieleckim oddziale onkologicznym odwiedziła bajkowa wróżki. Wróżka nie 

mogła pojawić się z pustymi rękami na oddziale pełnym dzieci, dlatego dla każdego miała coś 

słodkiego :-). Jej spiczasta czapka i czarodziejska różdżka były bardzo chętnie użytkowane 
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przez dzieci, które również bardzo chętnie, w między czasie, słuchały bajek czytanych przez 

naszego gościa :-) 

- 16.09.2014 Królewna Śnieżka w FSM Lublin 

Dnia 16 września Fundacja Spełnionych Marzeń przygotowała dla swoich małych 

podopiecznych z oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala w Lublinie miłą niespodziankę. 

Otóż, naszych małych pacjentów odwiedziły ulubione bajkowe postacie - Królewna Śnieżka, 

jej perfidna Macocha oraz Krasnoludek Apsik. Nasi mili goście przedstawili dzieciom 

niezwykle barwną i miejscami bardzo dramatyczną historię Królewny Śnieżki. Nasi goście 

tak fantastycznie wtopili się w swoje role, że dzieci miały okazję, poczuć się jak w 

najprawdziwszej bajce. Co prawda Macocha nie raz budziła strach (zupełnie bez powodu), za 

to Apsik stał się ulubioną postacią, tym bardziej, że czasami przypominał też swego brata 

Gapcia i co chwilę się o coś potykał :-). 

Co prawda … nasz oddział to nie bajka, dni często wypełnia ból i smutek, ...ale jest i radość, 

miłość i dobre zakończenia :-). 

- 18.09.2014 Wizyta Straży Pożarnej w FSM Lublin 

Fundacja Spełnionych Marzeń kolejny raz postanowiła hurtowo :-) spełnić dziecięce 

marzenia, … co prawda dziś bardziej tej męskiej części naszych małych podopiecznych, ale 

jak się okazało dziewczynki również były zafascynowane naszymi gośćmi. I tak, w czwartek 

18 września na Oddział Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 

Lublinie przybyli bohaterowie życia codziennego - strażacy. Dzieci miały okazję poznać 

zawód strażaka, obejrzeć prawdziwe wozy strażackie, a także zrobić sobie zdjęcia w 

mundurach strażackich !!!. Panowie w pełnym umundurowani cierpliwie pozowali do zdjęć, 

dzięki czemu nasi podopieczni będą mieli niezapomniane wspomnienia. Oprócz wspomnień 

uwiecznionych na pamiątkowych fotografiach, każde dziecko otrzymało w prezencie od 

Panów Strażaków pluszowego misia :-). Podsumowując - ogień marzeń o poznaniu 

prawdziwych strażaków został dziś ugaszony :-) … no bo, który mały chłopiec nie marzy o 

staniu się bohaterem, o ratowaniu czyjegoś życia i wykazaniu się ogromnym heroizmem. 

- 21.09.2014 Komunia Święta Jakuba Ciołka w FSM Lublin 

21 września 2014r. na lubelskim oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym odbyła się piękna i jakże radosna 

uroczystość - I Komunia Święta naszego podopiecznego - Kuby Ciołka. Za pewne Kuba 

wolałby zaprosić wszystkich gości do domu, a później pojeździć swoim nowym Quadem, 

jednak życie napisało inny scenariusz. Chociaż... być może dzięki temu, tak jak powiedział 

podczas uroczystości Ksiądz Marek - Kuba nigdy nie zapomni dnia swojej I Komunii Świętej. 

Zarówno dla Kuby, Jego Rodziców, jak i dla nas wszystkich był to piękny dzień, piękna 

chwila, w której Jezus Chrystus już na zawsze zamieszkał w sercu Kubusia. Oby więcej tak 

radosnych dni :-). 
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- 30.09.2014 Dzień Chłopaka w FSM w Lublin 

W tym roku Dzień Chłopaka w Lublinie był świętowany wyjątkowo ... bajecznie:-). Tego 

dnia nasi mali i duzi bohaterowie poznali idoli swoich bajek. Otóż w dniu 30 września na 

oddział onkologii, do naszych chłopców, … ale żeby nikomu nie było smutno, to i do 

dziewczyn - dotarli niesamowici goście - bohaterowie bajek … ci najbardziej męscy, silni i 

odważni, czyli Superman oraz Batman. Dodatkowo dla naszych małych podopiecznych były 

urocze upominki, które wniosły światło i kolory na oddział (świecące kaczuszki oraz latarki :-

)), a dzięki małym słodkim prezentom - było również… bardzo słodko :-). Co jednak 

najważniejsze - była radość i ten błysk w oczach, że oto kolejny raz spełniają się marzenia. 

- 20.10.2014 Prezenty z darowizny dla dzieci z Lublina 

Dnia 20 października 2014 roku nasi mali i duzi podopieczni mieli dodatkowy dzień w roku, 

w którym dostaje się prezenty. Był to dzień wyjątkowy, gdyż okazji... nie było żadnej :-). Był 

za to gest dobrych ludzi, którzy zechcieli sprawić radość dzieciom z naszego oddziału 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii:-). W większości za to „zamieszanie” są 

odpowiedzialni Rodzice naszej małej podopiecznej Sary Maciejewicz - Państwo Marta i 

Grzegorz, którzy wraz z Panem Januszem Kawką z Białej Podlaskiej postanowili ufundować 

dzieciom furę zabawek, gier i innych prezentów. Wśród darczyńców znaleźli się też Państwo 

Aleksandra i Kamil Połeć, którzy są młodym małżeństwem i przez dłuższy czas zbierali 

podarunki dla naszych podopiecznych.  

- 24.10.2014 Wizyta Pani Minister z MON na oddziale w Kielcach 

24 października naszych podopiecznych z Kieleckiego oddziału onkologicznego odwiedziła 

Pani Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wraz z 

Panią Minister na oddziale pojawili się: Ppłk. Bogdan Kołkowski, Kpt. Artur Kopczyński, 

Kpt. Dariusz Janioł, St. Sierż. Grzegorz Kurt, Pani Aneta Morawska oraz Pani Karolina 

Zapała. Dzięki tej wizycie dzieci miały wspaniałą okazję poznać historię wojska, 

umundurowanie naszych żołnierzy oraz broń jaką się posługują. Szczególnie chłopcy dostali 

odpowiedź na najbardziej interesujące ich pytanie – np. co trzeba zrobić, aby zostać 

zawodowym żołnierzem :-). Wielu z nich przyznało, że po cichu o tym marzy :-). Następnie 

odbył się konkurs dla dzieci, w którym nasi podopieczni musieli wykazać się wiedzą ze 

zdobytej wcześniej wiedzy. Nagrodą były dyplomy i słodkości :-). Pani Minister ogłosiła też 

dla naszych małych pacjentów konkurs plastyczny pt.: „Polski żołnierz wyobraźnią dziecka”. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia, więc dzieci mają cały listopad na 

stworzenie swoich prac :-). A my oczywiście im w tym pomożemy... 

- 30.10.2014 Halloween czyli wieczór Świecącej Dyni w Olsztynie 

Czwartkowe popołudnie na oddziale onkologicznym Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, było 

dla podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń czasem pełnym wrażeń, zabawy i 

niespodzianek. Wolontariusze przebrani za postacie z bajek i opowieści, przynieśli prawdziwe 

dynie, które podczas zajęć zamieniły się w halloween `owe lampiony. Dzieciaki z dużym 
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zaangażowaniem uczestniczyły w przemianie dyni - z warzywa w świąteczny gadżet. 

Najpierw łyżkami, potem już rączkami drążyły wnętrze pomarańczowej kuli przygotowując ją 

do wycinania charakterystycznych oczu i szczerbatego uśmiechu. A wszystko po to, by na 

koniec rozświetlić jej wnętrze prawdziwymi świeczkami. 

W oczekiwaniu na wieczór dzieci samodzielnie rysowały miny na dyniach – miniaturkach, 

często naśladując ich miny. Podopieczni, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach przyjęli 

kolorowych wolontariuszy Fundacji w swoich salach, otrzymując słodki upominek … w 

zamian za piękny uśmiech :-). Gdy zapadł zmrok ciemną świetlicę szpitalną ożywiły 

przygotowane wspólnie lampiony, na tle których pamiątkowym zdjęciom nie było końca! 

- 31.10.2014 Halloween na oddziale w Kielcach 

Halloween - czyli Wigilia Wszystkich Świętych, jest bardzo hucznie celebrowane w Anglii, 

Irlandii, Stanach Zjednoczonych czy też Kanadzie. Również w naszym kraju obchody tego 

święta cieszą się coraz większą popularnością - głównie wśród młodych osób. Jak i w 

pozostałych latach, tak i w tym roku - nie odmówiliśmy sobie wesołych zabaw i innych 

symboli tego święta na naszym oddziale :-). Już na kilka dni przed imprezą Halloween’ową, 

dzieci wraz z wolontariuszkami zabrały się za przygotowania. W „upiornie” pomalowanych 

buziakach nasi podopieczni tworzyli „kubki- nietoperze”, które posłużą im do trzymania 

różnych przyborów szkolnych, a także kolorowanki i witraże, których motywem przewodnim 

były oczywiście potwory i inne przerażające stwory :-). A kiedy nadszedł w końcu ten długo 

wyczekiwany dzień - na oddziale pojawił się Halloween”owy symbol - lampion z prawdziwej 

dyni!. Następnie odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których nasi podopieczni tworzyli 

balonowe duchy, potwory i pająki. Co odważniejsi nawet przebrali się za … prawdziwe 

mumie! :-). Na koniec, na każdego małego uczestnika zabaw, czekały słodkie drobiazgi :-). 

Wszyscy razem świetnie się bawiliśmy, a zdjęcia będą dla nas wspaniałą pamiątką!. 

- 21.11.2014 Kubuś Puchatek, Pinokio i Myszka Mickey w FSM Lublin 

Dnia 21 listopada 2014 roku, w szaro-bure piątkowe popołudnie na lubelskim oddziale 

onkologii - pojawili się ... prosto z kolorowych kart najpiękniejszych książeczek dziecięcych - 

bajkowi bohaterowie. A dokładniej przyszli do nas: Kubuś Puchatek, Pinokio i Myszka 

Mickey. Co prawda Pinokio nie miał długiego nosa, bo podobno przestał kłamać :-), Kubuś 

Puchatek zgubił beczułkę miodku biegnąc do nas na oddział :-), a Myszka Mickey była w 

trampkach, gdyż właśnie wracała z meczu z Goofy'm. Mimo tych drobnych mankamentów, ta 

niecodzienna wizyta sprawiła dzieciom mnóstwo radości. Na oddziale zrobiło się pięknie i 

kolorowo - jak w bajkach naszych bohaterów. Wierzymy, że również, tak jak w bajkach – 

każda z historii naszych podopiecznych będzie miała szczęśliwe zakończenie. 

- 24.11.2014 Piłkarze Legii Warszawa w IMiD w Warszawie 

Wczoraj na zaproszenie Naszej Fundacji na oddział chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie przyszli z wizytą zawodnicy Legii Warszawa. Naszych podopiecznych 

odwiedziło dwóch wybitnych piłkarzy: Kuba Kosecki i Kuba Rzeźniczak. Mimo napiętego 
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kalendarza, prosto po ciężkim treningu przed czwartkowym meczem z KSC Lokeren 

(trzymamy kciuki :-) ), sportowcy chętnie przyjęli zaproszenie. Była to bardzo miła wizyta, i 

mimo, że nie wszyscy pacjenci są kibicami piłki nożnej, to jednak spotkanie z tak wybitnymi 

sportowcami było dla nich wspaniałą niespodzianką. Spotkanie przebiegło w bardzo 

przyjacielskiej atmosferze, a jego dopełnieniem były autografy i oczywiście wspólne 

fotografie, a szczególnie selfie :-), którymi młodzież chciała natychmiast !!! podzielić się na 

swoich profilach społecznościowych.  

- 12.12.2014 Licealiści ze świąteczną misją na oddziale w Kielcach 

12 grudnia naszych podopiecznych z Regionalnego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń w 

Kielcach odwiedzili uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 

Skarżysku-Kamiennej. Licealiści postanowili zrobić naszym dzieciakom przedświąteczną 

niespodziankę i przebrali się za przeróżne bajkowe postacie :-). Był między innymi tygrysek, 

biedronka, księżniczka, klaun, czarownica czy też kowboje z Dalekiego Dzikiego Zachodu :-

). Uczniowie wspaniale zorganizowali czas naszym podopiecznym,... byliśmy naprawdę pod 

ogromnym wrażeniem. Były wspólne gry i zabawy, rysowanie, malowanie, śpiewanie, granie 

na gitarze i tańczenie :-). Dodatkowo, młodzież przywiozła ze sobą masę prezentów - były to 

szczególnie maskotki, książeczki i puzzle. Uczniowie obiecali odwiedzić nas kolejny raz po 

Nowym Roku.  

 

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe: 

- 27.04.2014 Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS Polska 

W dniu 27 kwietnia odbyła się kolejna wspólna akcja Fundacji Spełnionych Marzeń z 

Fundacją DKMS Polska. Punk 10.00 w trzech Regionalnych Oddziałach Fundacji 

Spełnionych Marzeń: w Olsztynie, Kielcach i Lublinie - wystartował Dzień Dawcy Szpiki, 

podczas którego wolontariusze rejestrowali potencjalnych Dawców Komórek Macierzystych. 

W ten sposób Fundacja Spełnionych Marzeń postanowiła uczcić Kanonizację Jana Pawła II 

(również rozpoczęła się o godz. 10.00 :-)). W każdym punkcie, przez 6 godzin czynnych było 

po 10 stanowisk rejestrujących osoby, które zdecydowały na ten wspaniały gest. Wspólnie 

udało nam się zarejestrować 145 nowych potencjalnych dawców szpiku, a to oznacza 145 

szans na życie! Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom naszej Fundacji oraz 

Fundacji DKMS Polska . 

- 21-24.08.2014 V MIĘDZYNARODOWE IGRZYSKA SPORTOWE 

"ONKO-OLIMPIADA 2014 

W dniach 21-24 sierpnia 2014 r. na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie odbyły się V Międzynarodowe Igrzyska Sportowe "ONKO-OLIMPIADA 

2014" dla dzieci z chorobą nowotworową. Igrzyska zorganizowała "Fundacja Spełnionych 

Marzeń" Małgorzaty i Tomasza Osuchów, przy współpracy z trenerami Akademii 
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Wychowania Fizycznego w Warszawie. Partnerem Strategicznym była po raz pierwszy 

Fundacja "Szczęście Dzieci". 

Patronat nad Igrzyskami objęła: Anna Komorowska - Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polski. 

W uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk udział wzięli: 

 Organizatorzy - Małgorzata i Tomasz Osuchowie, Fundacja Spełnionych Marzeń, 

 Agnieszka Walicka � prezes Fundacji "Szczęście Dzieci", 

 dr Magdalena Rychłowska � Pruszyńska - Przedstawiciel Komitetu Honorowego, 

 Waldemar Skowroński � przedstawiciel składu sędziowskiego, 

 Pan Tamás Viczián - zastępca ambasadora Ambasady Węgier, 

 Pan Minijus Samuila - II sekretarz Ambasady Litwy, 

 Pani Swetlana Myronczuk - I Sekretarz Ambasady Ukrainy, 

 Małgorzata Foremniak - Ambasador Igrzysk i członek Rady Fundacji Spełnionych 

Marzeń, 

 Patrycja Markowska � twórczyni hymnu "Onko-olimpiady" i członek Rady Fundacji 

Spełnionych Marzeń, 

 Futboliści Warsaw Sharks 

W tym roku po raz pierwszy zawody sportowe trwały dwa dni. Uczestnikami imprezy były 

dzieci i młodzież z 15 ośrodków onkologicznych z Polski oraz z pięciu krajów europejskich: 

Litwy, Słowacji, Węgier, Rumuni i Ukrainy. W "ONKO-OLIMPIADZIE 2014" udział wzięło 

ogółem 180 zawodników. Najważniejszym kryterium udziału w Igrzyskach była pozytywna 

opinia lekarza z danego ośrodka onkologicznego, dopuszczająca pacjenta do zawodów 

sportowych i określająca stopień wysiłku. Dobór konkurencji sportowych został dostosowany 

do kondycji psychofizycznej dziecka, wynikającej z przebytej choroby nowotworowej lub jej 

stadium leczenia. 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, 

badminton oraz rekreacyjnie - strzelanie z łuku. 

Ceremonię otwarcia poprowadziły dwie wybitne dziennikarki: Joanna Racewicz i Magdalena 

Kasperowicz (Wielkie dzięki :-)). 

Komentatorem wydarzeń sportowych podczas dwóch dni Igrzysk był dziennikarz i Radny 

Olsztyna � Mariusz Korpoliński (Szacunek :-)). 

W tegoroczną edycję "ONKO-OLIMPIADY" wzorem lat ubiegłych włączyli się również 

artyści, zagrzewając naszych dzielnych sportowców do walki lub osobiście dekorując 

zwycięzców medalami. A byli to: Małgorzata Foremniak, Anna Korcz, Agnieszka 

Włodarczyk, Patrycja Markowska, Kamil Kula i Szymon Majewski. 

KALENDARZ WYDARZEŃ 
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21.08.2014 (czwartek) 

 Przyjazd drużyn polskich i zagranicznych na Akademię Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. 

 Zakwaterowanie, odprawy sportowe i organizacyjne z opiekunami drużyn, zapoznanie 

się z topografią obiektów sportowych. 

 Spotkanie na stadionie lekkoatletycznym z organizatorami i trenerami sportowymi 

oraz próba ceremonii otwarcia igrzysk sportowych. 

 Dla drużyn zagranicznych Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała wycieczki po 

Warszawie oraz do Centrum Kopernika. 

22.08.2014 (piątek) 

 10.00 - Uroczysta ceremonia otwarcia Międzynarodowych Igrzysk Sportowych 

ONKO-OLIMPIADA 2014. 

 11.00-18.00 - zawody sportowe � pływanie, tenis stołowy, rekreacyjnie - strzelanie z 

łuku. 

23.08.2014 (sobota) 

 10.00 � zawody sportowe � lekkoatletyka, badminton, piłka nożna, 

 16.00 � pokaz i warsztaty capoeiry zorganizowane przez Mistrza Capoeiry � 

Rocardo Marquesa... bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom :-) 

 17.00 - FESTYN 

 Uroczysta kolacja 

 Koncert zespołu � Chanel One 

 Dyskoteka 

 Pokaz sztucznych ogni 

24.08.2014 (niedziela) 

 Wyjazd drużyn. 

To już piąta "ONKO-OLIMPIADA" zorganizowana przez Fundację Spełnionych Marzeń, 

dzięki której poprzez sportową rywalizację budujemy poczucie własnej wartości wśród dzieci 

i młodzieży w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej, a w szczególności u dzieci, u 

których choroba pozostawiła trwały ubytek na zdrowiu, uniemożliwiający często aktywne 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w swoim środowisku. Onko-olimpiada to również 

przełamywanie stereotypów i podniesienie świadomości społecznej wobec choroby 

nowotworowej. To także igrzyska, w których medale nie są najważniejsze... bo nasi pacjenci 

już wygrali swoje najważniejsze igrzyska - Igrzyska Życia. Oni wiedzą jak walczyć i jak 

zwyciężać. Po raz kolejny wspólnie z naszymi sportowcami świętowaliśmy na niezwykłym 

Festiwalu � Siły, Nadziei, Wytrwałości i Wiary � Festiwalu � w Hołdzie Życia !!!. 
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- 6-10.10.2014 Jesienny obóz dla dzieci z Ukrainy w Czarnieckiej Górze  

W ramach międzynarodowego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń, w dniach 06-11 

października 2014r. obył się jesienny obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci z 

Ukrainy. Fundacja miała przyjemność gości pacjentów z niemal wszystkich ośrodków 

onkologicznych Dziecięcych Szpitali na Ukrainie, będących pod opieką Fundacji KRAB. 

Miejscem pobytu naszych przyjaciół z Ukrainy był zaprzyjaźniony z Fundacją ośrodek 

"Zosieńka" w Czarnieckiej Górze, położony w uzdrowiskowej miejscowości w woj. 

Świętokrzyskim. Korzystny mikroklimat i niezliczona ilość obiektów turystycznych, jaką 

oferuje Ziemia Świętokrzyska oraz sąsiedztwo Świętokrzyskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego, 

to gwarancja czynnie spędzonego czasu wypełnionego niezliczonymi atrakcjami, jak również 

szansa na rehabilitację zdrowia psychicznego i fizycznego po długotrwałym ciężkim leczeniu. 

 W programie obozu znalazły się następujące atrakcje: 

 Zajęcia rehabilitacyjne na pływalni w Świętokrzyskim Ośrodku Rehabilitacyjnym w 

Czarnieckiej Górze, pod okiem ratowników-rehabilitantów. 

 Zajęcia hipoterapii w Świętokrzyskim Ośrodku Rehabilitacyjnym w Czarnieckiej 

Górze. 

 Wycieczka do Bałtowskiego Centrum Turystycznego – Jura-park, Prehistoryczne 

Oceanarium, Safari po otwartym zwierzyńcu, Wioska Czarownic - Sabatówka, 

Rollercoaster, Park Rozrywki. 

 Wycieczka do Jaskini Raj w Chęcinach, najbardziej znanej atrakcji turystycznej Gór 

Świętokrzyskich. W tej jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju, 

zachwycającej bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. 

 Wycieczka do Kielc: 

 Muzeum Zabawek i Zabawy 

 Kino 7d 

 Lunch w Mc Donald,s- sponsorowany przez Pana Piotra Grzegorczyka – prezesa 

firmy PKS Polonus – BARDZO DZIĘKUJEMY :-). 

 Czas wolny w Galerii Handlowej Korona 

 Spacery po okolicznych lasach i i plenerowe zajęcia sportowo- rekreacyjne 

 Warsztaty artystyczne - malowanie kubeczków ceramicznych, robienie breloczków, 

projektowanie i wykonanie biżuterii. 

Fundacja Spełnionych Marzeń całkowicie pokryła koszty pobytu dzieci z Ukrainy, tj.: 

wyżywienie, zakwaterowanie oraz wycieczki i atrakcje towarzyszące obozowi. 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej – Turnusy Rehabilitacyjne: 

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce 

ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych 

onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym 
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miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w 

turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych. 

- 13.01.2014 I Turnus Rehabilitacyjny 

W dniu 13 stycznia br. ruszył pierwszy w tym roku dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 

dzieci i młodzieży, będącej w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Fundacja 

Spełnionych Marzeń już trzeci rok organizuje turnusy rehabilitacyjne. Od 2013 roku 

odbywają się one w nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Społecznej FSM, mieszczącym się 

w bezpośrednim sąsiedztwie fundacyjnego całodobowego ośrodku wsparcia psychologiczno-

socjalnego pn. "Dom Rodzica", gdzie dzieci są zakwaterowane podczas całego ich pobytu. W 

trakcie roku odbywa się średnio 10 dwutygodniowych turnusów, w których każdorazowo 

bierze udział ok 10 pacjentów. Do tej pory z naszych usług skorzystało ok. 200 pacjentów. 

Program ćwiczeń dedykowany jest osobom po zakończonym leczeniu onkologicznym, które 

są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała, 

zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji 

koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy każdorazowo 

dopasowane są do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie 

2 - tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej. 

Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym 

przygotowaniu do zawodu. 

- 03.03.2014 III Turnus Rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Społecznej FSM  

Od poniedziałku 3 marca ruszył trzeci w tym roku dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 

naszych podopiecznych. Fundacja Spełnionych Marzeń od trzech lat organizuje turnusy 

rehabilitacyjne. Odbywają się one w nowo otwartym Centrum Rehabilitacji Społecznej FSM, 

mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie fundacyjnego całodobowego ośrodku wsparcia 

psychologiczno-socjalnego pn. "Dom Rodzica", gdzie dzieci są zakwaterowane podczas 

całego ich pobytu. W trakcie roku odbywa się średnio 10 dwutygodniowych turnusów, w 

których każdorazowo bierze udział ok 10 pacjentów. Program ćwiczeń dedykowany jest 

dzieciom i młodzieży po zakończonym leczeniu onkologicznym, które są zagrożone m.in. 

zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami 

mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn 

dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy każdorazowo dopasowane są 

do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie 2 - 

tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej. 

Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym 

przygotowaniu do zawodu. 

- 23.06.2014 VII turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Społecznej  

W dniach 23 czerwca – 4 lipca odbył się siódmy w tym roku dwutygodniowy turnus 

rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, będącej w trakcie i po zakończonym leczeniu 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2014 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

47 | S t r o n a  
 

onkologicznym. Fundacja Spełnionych Marzeń już trzeci rok organizuje turnusy 

rehabilitacyjne.  

- 20-31.10.2014 VIII Turnus Rehabilitacyjny 

W dniach 20-31 października br. w Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Warszawie odbył się ósmy (w tym roku) dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 

dzieci i młodzieży, będącej w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Fundacja 

Spełnionych Marzeń już trzeci rok organizuje turnusy rehabilitacyjne. Na przestrzeni roku 

odbywa się średnio 10 dwutygodniowych turnusów, w których każdorazowo bierze udział ok. 

10 pacjentów. Do tej z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało ok. 250 pacjentów. Program 

ćwiczeń dedykowany jest osobom po zakończonym leczeniu onkologicznym, które są 

zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, zbyt dużym przyrostem masy ciała, 

zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji 

koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Turnusy każdorazowo 

dopasowane są do rodzaju niepełnosprawności danej grupy. Zajęcia prowadzone są w formie 

2 - tygodniowych ćwiczeń grupowych w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej.  

- 03-14.11.2014 IX Turnus Rehabilitacyjny 

W dniach 03-14 listopada br. w Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Warszawie odbył się dziewiąty (w tym roku) dwutygodniowy turnus 

rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, będącej w trakcie i po zakończonym leczeniu 

onkologicznym. Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i 

profesjonalnym przygotowaniu do zawodu, dlatego też turnusy rehabilitacyjne cieszą się 

niezmiennie ogromną popularnością. Tym bardziej, że często na naszych podopiecznych 

czekają miłe niespodzianki. Tym razem – oprócz wytężonej pracy, mieliśmy okazję na chwilę 

relaksu, wspólnie świętując Dzień Niepodległości. Na Krakowskim Przedmieściu mogliśmy 

podziwiać defiladę wojskową oraz przemarsz Pary Prezydenckiej. Na deser sprawiliśmy sobie 

słodki poczęstunek, a przepyszna pizza w zaprzyjaźnionej restauracji „Piony Poziomy” 

dopełniła ten miły dzień. 

- 01-12.12.2014 X Turnus Rehabilitacyjny 

W dniach 01-12 grudnia br. w Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych 

Marzeń w Warszawie odbył się dziesiąty (w tym roku) dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny 

dla dzieci i młodzieży, będącej w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym. 

Fundacja korzysta z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym 

przygotowaniu do zawodu, dlatego też turnusy rehabilitacyjne cieszą się niezmiennie 

ogromną popularnością. Tym bardziej, że często na naszych podopiecznych czekają miłe 

niespodzianki. Tym razem – oprócz wytężonej pracy, mieliśmy miłą niespodziankę dla 

naszych podopiecznych... odwiedziny – Małgosi Foremniak – członka Rady FSM. 
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- 01.06.2014 Szpiknikowa Harley’ada Marzeń na Mariensztacie  

w Warszawie 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na mariensztackim rynku w 

Warszawie, Fundacja Spełnionych Marzeń wspólnie z Klubem Motocyklowym Harley-

Davidson � �Warsaw Chapter Poland� zorganizowała 5. edycję imprezy, tym razem pod 

nazwą - �Szpiknikowa Harley�ada Marzeń�. Była to po raz kolejny impreza dedykowana 

dzieciom z chorobami nowotworowymi, jak również uczta dla miłośników motocykli Harley 

Davidson. 

W programie imprezy był tradycyjny przejazd naszych małych podopiecznych wraz z 

harleyowcami ulicami miasta oraz występy artystyczne na scenie. Tego dnia również z 

Fundacją DKMS Polska rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku. Imprezę 

poprowadzili: Magdalena Kasperowicz i Andrzej Nejman. W imprezie uczestniczyły 

zaproszone przez Fundację Gwiazdy, tj.: Iza Kuna, Anna Cieślak, Marta Żmuda-

Trzebiatowska, Joanna Racewicz oraz Szymon Majewski. Artystycznie wydarzenie 

uświetniły występy młodych polskich wykonawców, laureatów takich programów 

muzycznych jak �X-Factor� czy �Must be the music� - Agaty Dziarmagowskiej i Filipa 

Metlera. 

Celem �Szpiknikowej Harley�ady Marzeń� było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 

problemy wielu tysięcy dzieci z chorobami nowotworowymi, a także uwrażliwienie na ich 

cierpienie i heroiczną walkę w pokonywaniu wyczerpującej terapii. Ważnym celem imprezy 

było również stworzenie aktywnego lobbingu na rzecz pomocy dzieciom chorym oraz 

przełamanie stereotypów i podniesienie świadomości społecznej w temacie dziecięcych 

chorób nowotworowych.  

- 10.02.2014  Pokaz Mody "Piękne nad życie" 

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 luty) oraz Międzynarodowego 

Dnia Walki z Rakiem Dzieciństwa (15 luty), Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała 

Pokaz Mody "Piękne nad życie", który odbył się 10 lutego 2014 w Klubie LOFT 44 w 

Warszawie. W Pokazie udział wzięły pacjentki leczące się w Klinice Chirurgii Onkologicznej 

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dla których była to nie tylko wspaniała przygoda, 

spełnienie marzeń i ukrytych pragnień, ale przede wszystkim hołd złożony walczącym z 

chorobą rówieśnikom. A były to: Julia Gajzler, Klaudia Rębisz, Justyna Bojko, Weronika 

Morawska, Ola Dyrda, Emilka Nowak, Weronika Pittner, Ewa Styś, Weronika Ornoch i 

Karolina Janucik. 

Podczas Pokazu zobaczyliśmy nasze piękne modelki w dwóch odsłonach. W pierwszym 

wyjściu dziewczyny zaprezentowały się w kolekcji Łukasza Jemioła, która miała swoją 

premierę na jesiennym "Fashion Week 2013". Natomiast w wejściu drugim dziewczyny 

zaprezentowały swoje autorskie kreacje, zaprojektowane i uszyte specjalnie na tę okazję. 

Modelkom na wybiegu towarzyszyli profesjonalni modele oraz znani i niezwykle przystojni 

Panowie ze świata filmu i sceny muzycznej: Wojciech Ezzat, Daniel Dziorek, Łukasz 
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Zagrobelny, Mikołaj Roznerski, Mikołaj Krawczyk, Paweł Stasiak, Antek Królikowski, 

Tomasz Ciachorowski, Kamil Kula i Mariusz Totoszko. 

Koordynacją i reżyserią Pokazu Mody zajęły się bardzo profesjonalnie :-): Kasia Stefaniuk i 

Ewie Otceten. Muzycznie Galę okrasili: Jola Tubilewicz � finalistka "Must be the music" 

oraz Wojciech Ezzat � finalista "X Faktor". Pokazowi Mody towarzyszyła Aukcja 

Charytatywna, którą jak zwykle po mistrzowsku poprowadził członek Rady Fundacji 

Spełnionych Marzeń i nasz wielki przyjaciel � Szymon Majewski (Wielkie dzięki :-)). 

Jednocześnie informujemy, że dochód z aukcji oraz loterii fantowej zostanie przeznaczony na 

organizację Międzynarodowych Igrzysk Sportowych "ONKO-OLOMPIADA 2014". 

 

Wycieczki rodzinne: 

- 16.08.2014  Real Madryt, ACF Fiorentina i my na Stadionie Narodowym 

W sobotę 16 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Super Mecz, w 

którym Real Madryt zmierzył się z wiodącym klubem piłkarskim ze słonecznej Italii - ACF 

Fiorentiną. Tego wieczoru na trybunach nie mogło zabraknąć osobowości ze świata sportu, 

celebrytów i ... oczywiście Fundacji Spełnionych Marzeń. Dzięki współpracy z firmą Polish 

Sport Promotion na mecz zabraliśmy grupę naszych podopiecznych z oddziału chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - najwierniejszych kibiców i 

sympatyków piłki nożnej oraz wielbicielek króla piłki - Cristiano Ronaldo :-). 

 

Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń 

- 17.05.2014 Charytatywny Piknik Historyczny na rzecz FSM 

W sobotę, 17 maja b.r. w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

odbył się I Charytatywny Piknik Historyczny, zorganizowany przez Szkołę oraz Fundację 

„Skarby Narodu” na rzecz dzieci chorych onkologicznie, podopiecznych Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Impreza obfitowała w wiele atrakcji. W pierwszej części wydarzenia na 

młodzież i zaproszonych gości czekały takie atrakcje jak: pokaz walk i odbicia zakładnika, 

przygotowany przez Związek Strzelecki „Strzelec”, wywiady z „żywymi świadkami historii”, 

czy koncerty „zakazanych piosenek” w wykonaniu Kapeli Praskiej. 

W drugiej części programu odbywał się szkolny konkurs „Mam Talent”, a po nim warsztaty 

tańca nowoczesnego oraz liczne koncerty muzyki rozrywkowej. Jurorami w konkursie byli 

przyjaciele Fundacji Spełnionych Marzeń: Anna Korcz, Magdalena Stużyńska-Brauer, Anna 

Głogowska, Małgorzata Osuch, Inga Zdzienicka, Paweł Stasiak, Daniel Dziorek oraz Tomek 

Lubert. Na specjalne zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń na scenie wystąpili: Doda, 

Maja Hyży, Kaczorex, Nika, Antek Smykiewicz oraz Filip Mettler z zespołem. 
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Środki finansowe zebrane z loteryjki, biletów-cegiełek oraz licznych kawiarenek zostały 

przekazane uroczyście przez Dyrekcję Gimnazjum nr 38 w Warszawie na ręce Pana Tomasza 

Osucha - prezesa FSM, na organizację Międzynarodowych Igrzysk Sportowych „ONKO-

OLIMPIADA 2104”. 

-21.06.2014  II Mecz Charytatywny aktorów Teatru Kwadrat dla podopiecznych FSM 

W dniu 21 czerwca pracownicy i wolontariusze Fundacji Spełnionych Marzeń spędzili bardzo 

miłe chwile w Hotelu OSSA koło Rawy Mazowieckiej na II Meczu Charytatywnym aktorów 

Teatru Kwadrat z Przyjaciółmi i Gośćmi Hotelu OSSA. Organizatorem wydarzenia była 

Grupa Trip, Hotel Ossa**** i Teatr Kwadrat. Fundacja otrzymała zaproszenie do udziału w 

roli beneficjenta tej wspaniałej imprezy od Andrzeja Nejmana - dyrektora Teatru Kwadrat i 

jednocześnie członka Rady Fundacji Spełnionych Marzeń.  

- 21.06.2014 Zbiórka publiczna w Hotelu Ossa 

W dniu 21.06.2014 r. w Hotelu Ossa Fundacja Spełnionych Marzeń, z siedzibą w Warszawie 

00-629, przy ul. Oleandrów 6 przeprowadziła zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich. 

Zbiórka przeprowadzona została na podstawie zezwolenia nr SO-VI.5311.2.2014 z dnia 

09.06.2014 r., wydanego przez Burmistrza Białej Rawskiej. Do puszek zebrano łącznie kwotę 

w wysokości: 810,50 zł. Powyższa kwota została wpłacona na konto bankowe Fundacji i 

przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją Onkoolimpiady 2014 (zaliczka 

na catering podczas imprezy sportowej). Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły łącznie: 

10,00 zł (zabezpieczenie puszek kwestarskich). 

- 17.04.2014 Finał akcji „Podziel się książką i pluszakiem. Spraw radość chorym 

maluchom" w Kielcach 

17 kwietnia na oddziale onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 

im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach odbyło się podsumowanie akcji "Podziel się książką i 

pluszakiem. Spraw radość chorym maluchom". Została ona przeprowadzona przez 

Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas akcji zbierano 

książeczki i maskotki dla naszych małych podopiecznych. Akcja zakończyła się wielkim 

powodzeniem … opasłe torby wypełnione po brzegi książkami, kredkami i kolorowymi 

maskotkami mówią same za siebie :-) . A uśmiechnięte buziaki dzieciaków zaświadczają 

jednoznacznie o sukcesie tego wspaniałego przedsięwzięcia :-) . Serdecznie dziękujemy za 

wielkie serca :-) :-) :-)  

- 11.10.2014 Koncert charytatywny dla Sary z FSM w Lublinie 

Dnia 11 października 2014r. odbył się niesamowity koncert charytatywny. Dlaczego był 

niesamowity? Ponieważ to sami rodzice naszej małej podopiecznej zorganizowali go, by 

zebrać pieniądze tak bardzo potrzebne nie tylko na leczenie, ale i na zapewnienie 

odpowiednich warunków mieszkaniowych dla swojej córki. Sara od 5 miesięcy dzielnie 

walczy z białaczką. Mimo tylu miesięcy spędzonych w szpitalu, jest bardzo radosnym 

dzieckiem.  
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Do tej walki włączyły się cztery fantastyczne zespoły rock’owe : 

 Wise Silent (Biała Podlaska) 

 Upstream (Siedlce) 

 A.R.D (Radzyń Podlaski) 

 Vibrant (Siedlce) 

I to dzięki nim Rodzice Sary mogli zebrać choć część niezbędnych środków do dalszego 

leczenia swojego dziecka. Oprócz tych wspaniałych ludzi z zespołów, do akcji przyłączyli się 

również Państwo Ewa i Jacek Uss - właściciele lokalu „Fregata” w Białej Podlaskiej, w 

którym odbył się ów koncert. Do pomocy przyłączyli się również Mariusz Maksymiuk i 

Marek Krzewicki z Radia Biper. Cała impreza nie odbyłaby się jednak bez pomocy jeszcze 

jednej bardzo ważnej osoby - Karoliny Mocko, która wraz z Rodzicami Sary organizowała 

ten koncert. 

Regionalny Oddział FSM w Lublinie opiekuje się małymi pacjentami przebywającymi na 

Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. 

Dlatego też było nam niezmiernie miło, gdy zostaliśmy zaproszeni na koncert, nie tylko w 

charakterze gościa, ale przede wszystkim w roli eksperta. Fundację reprezentowała Barbara 

Charczuk - Kierownik Oddziału Regionalnego, która opowiedziała zaproszonym gościom o 

codziennej pacy naszej fundacji, o dzieciach, o trudnej walce nie tylko z czasem, chorobą, ale 

i warunkami jakie trzeba zapewnić choremu dziecku. Cieszymy się, że mogliśmy chociaż 

część osób uświadomić, iż choroba nowotworowa nie kończy się w murach szpitala, ale że 

jest to walka w domu, na podwórku, na ulicy ... Jest to walka nie tylko dziecka, ale jego 

rodziców, rodzeństwa i wszystkich bliskich osób. 

Takie inicjatywy są godne naśladowania, a my jako Fundacja jesteśmy dumni z siły walki 

rodziców Sary. Wierzymy, że zebrane pieniądze choć w niewielkim stopniu pomogą 

przetrwać ten trudny czas i zapewnić jak najlepsze warunki do powrotu do zdrowia Sary. 

 

 

 

 

Projekty Edukacyjne: 

- 11 -12 kwietnia 2014 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych 

W dniach 11-12 kwietnia br. W Pałacu Pass k. Błonia odbyła się X Ogólnopolska 

Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych. Organizatorem konferencji była Fundacja 

Spełnionych Marzeń oraz Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM 

w Lublinie. Fundacja Spełnionych Marzeń była również sponsorem wydarzenia. W 

konferencji wzięli udział przedstawiciele 8 Klinik hematologiczno-onkologicznych z Polski: 
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    Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie - dr hab. 

Marzeny Samardakiewicz - Przewodnicząca Polskiej Grupy Psychoonkologów Dziecięcych – 

przewodnicząca 

 Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie: dr Justyna Korzeniewska i Marta 

Grudzińska, 

 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie - Marta Rusek, 

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu - Marzena Gwadera, 

 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku - Aleksandra Tyszuk 

 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - Aneta Muczyń, 

 Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - Jakub Pilarczyk. 

Tematy i dyskusje: 

 Dyskusja Okrągłego Stołu: „Miejsce psychoonkologa w wielodyscyplinarnym zespole 

terapeutycznym w ośrodkach onkologii dziecięcej- prezentacja ośrodków” – 

moderator: dr hab. Marzena Samardakiewicz,Lublin. 

 „Zaburzenia neuropsychiatryczne w przebiegu leczenia dziecięcych nowotworów” - 

przedstawienie założeń ogólnopolskiego projektu badawczego: dr hab. Marzena 

Samardakiewicz, Lublin. 

 „Obszary badań psychoonkologicznych prowadzonych w ośrodkach onkologii 

dziecięcej” – moderator: dr hab. Marzena Samardakiewicz; referujący: dr Justyna 

Korzeniewska, Warszawa, mgr Marta Grudzińska, Warszawa, mgr Jakub Pilecki, 

Poznań, mgr Aneta Muczyń, Gdańsk 

 „Propozycje badań wieloośrodkowych w ramach PPGP – możliwości realizacji” – 

moderator: dr hab. Marzena Samardakiewicz, Lublin 

Fundacja Spełnionych Marzeń od 12 lat prowadzi działania statutowe na rzecz dzieci z 

chorobami nowotworowymi. Dlatego czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy 

wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie do współorganizacji konferencji 

psychoonkologicznej, a także bycie ważnych głosem w dyskusji, Przypominamy również, że 

nasze doświadczenie w pracy z dziećmi, zaowocowało także czynnym udziałem Fundacji w 

organizację i przebieg czterech ostatnich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych pn. 

"Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego" organizowanych od 15 lat przez Klinikę 

Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, które stanowią ważne miejsce w 

kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością wśród 

najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w dziedzinie leczenia chorób 

nowotworowych. 

 - 13–14.11.2014  XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna 

wieku rozwojowego" 

W dniach 13-14 listopada br. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się XVI Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa - „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego”. Konferencja 
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zorganizowana została przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu 

Matki i Dziecka przy współudziale Fundacji Spełnionych Marzeń  

Tegoroczna konferencja miała charakter warsztatowy, polegający na prezentacji istotnych 

zagadnień związanych z onkologią wieku rozwojowego. Uczestnicy warsztatów mieli 

możliwość wyrażenia swojego poglądu na poszczególne tematy podczas dyskusji 

moderowanych przez autorów prezentacji. Warsztaty obejmowały szerokie spektrum 

zagadnień z zakresu wszystkich specjalności medycznych współpracujących w onkologii 

wieku rozwojowego, jak również psychologów klinicznych, rehabilitantów i kadry 

pielęgniarskiej. 

Fundacja Spełnionych Marzeń od 11 lat prowadzi swoje działania statutowe na rzecz dzieci z 

chorobami nowotworowymi przy KCHO w Instytucie Matki i Dziecka. Działalność ta 

zaowocowała również czynnym udziałem Fundacji w organizację i przebieg już piątej 

konferencji. 

Od 16 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 być nie tylko 

jej współorganizatorem, ale i współgospodarzem, dbać o jakość jej przebiegu, a także 

bezpośrednio uczestniczyć w sesjach plenarnych, prezentując swoje dotychczasowe działania 

i osiągnięcia. 

 

Nagrody 

- 11.05.2014 Nadanie Orderu Św. Stanisława Tomaszowi Osuchowi 

W dniu 11 maja 2014 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczystość 

nadania Orderu Świętego Stanisława Tomaszowi Osuchowi – prezesowi Fundacji 

Spełnionych Marzeń oraz ks. Pawłowi Rycykowi – kapelanowi fundacji. Oficjalna ceremonia 

odbyła się po uroczystej mszy celebrowanej przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. 

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika to historyczny polski order ustanowiony 7 

maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odznaczenie było nadawane w: 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. Nadawany 

był corocznie podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa w dniu 8 maja, 

w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Po 1918 r. order nie został restytuowany przez władze 

II Rzeczypospolitej. Za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski. 

Od 1997 order nadawany jest przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława 

w Polsce z ramienia Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Order 

Świętego Stanisława jest zorganizowaną społecznością Dam i Kawalerów, zjednoczonych 

patronatem Św. Stanisława BM w służbie Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym pomocy i 

wsparcia. W tym roku Order powrócił do Kościoła Świętego Krzyża. 
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- 01.06.2014  Nagroda „Jędrzejowianin Roku” dla Kierownika Regionalnego Oddziału 

FSM w Kielcach 

„Dni Jędrzejowa” to duża, plenerowa impreza na terenie miasta Jędrzejów organizowana co 

roku na przełomie maja i czerwca. Trwa ona dwa dni, podczas których odbywa się wiele 

atrakcji, pokazów i koncertów. Na zakończenie imprezy odbywa się uroczysta gala, podczas 

której wręczane są statuetki pod nazwą „Jędrzejowianin Roku”. Statuetki przyznawane są od 

1999 roku osobom lub instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do promocji 

oraz rozwoju miasta. Są one przyznawane w różnych dziedzinach, a kandydaci są zgłaszani 

przez osoby trzecie. 

Miło nam poinformować, że tytuł „Jędrzejowianina Roku 2014”w kategorii - działalność 

społeczna - otrzymała pracownica Fundacji Spełnionych Marzeń – Sylwia Sędek, Kierownik 

Regionalnego Oddziału FSM w Kielcach. Wyróżnienie przyznane zostało za prawie 2 letni 

wolontariat w Fundacji Spełnionych Marzeń na Oddziale Onkologiczno-Hematologicznym 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz za ponad rok pełnienia funkcji Kierownika Kieleckiego 

Biura Regionalnego FSM. Sylwia w swojej rodzinnej miejscowości prowadziła również 

spotkanie w Szkole Podstawowej z dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

 

Gwiazdy w Naszej Fundacji:  

- Szymon Majewski; 

- Patrycja Markowska; 

- Michał Wiśniewski; 

- Dawid Kwiatkowski; 

- Jacek Rozenek; 

- Wojciech Sikora; 

- Dorota Rabczewska „Doda”; 

- Karol Okrasa; 

- Rafał Maślak; 

- Tomek i Ewa Lubert; 

- zespół Happysad 

- Kuba Rzeźniczak i Kuba Kosecki; 

- Beata Tadla; 

- Aleksandra Justa; 

- Mariusz Totoszko; 

- Daria Widawska; 

- Natalia Siwiec; 

- Michał Piróg; 

- zespół LemON; 

- Honorata „Honey” Skarbek 

- Kamil Bednarek 
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ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI: 

 

W roku 2014 wydane zostały następujące uchwały: 

 14.03.2014- Uchwała Rady Fundacji nr 1/2014 

 7.10.2014- Uchwała Rady Fundacji nr 2/2014 

 

Uchwały zostały dołączone w postaci odpisów jako Załącznik 1. 

 

 

 


