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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI 

“FUNDACJI SPEŁNIONYCH MARZEŃ” 
W ROKU 2009 

 
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sadowym i numer KRS wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym 
w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i 
nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i adres 
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji. 

 
“Fundacja Spełnionych Marzeń” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 6a lok 
22, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 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. Fundacja została 
zgłoszona do Głównego Urzędu Statystycznego pod nr identyfikacyjnym Regon – 
015230062. 
 
Zarząd Fundacji stanowią: 

• Tomasz Osuch- Prezes Fundacji – Warszawa 00-513, ul Nowogrodzka 6a/22. 
• Małgorzata Osuch – Wiceprezes Fundacji – Warszawa 00-513, ul Nowogrodzka 

6a/22. 
Organem nadzoru Fundacji w 2009 r. była Rada Fundacji w następującym składzie: 

• Iwo Bulski – Przewodniczący Rady 
• prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska 
• dr Agnieszka Wypych 
• Maciej Belski 
• Małgorzata Foremniak 
• Jacek Kołodziejak 
• dr Anna Raciborska 
• Andrzej Nejman 
• Jacek Wszoła 
• Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna w składzie: 
• Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 
• Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 
• Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

 
Celem statutowym fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym na schorzenia 
nowotworowe oraz pomoc rodzicom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, 
podejmowanie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych 
określonych ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych. 

 
Głównym celem Fundacji Spełnionych Marzeń jest prowadzenie 

wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych skutków 
leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin. Jednym z ważnych elementów naszego 
działania jest spełnianie niekonwencjonalnych marzeń naszych podopiecznych, dzięki 
czemu otrzymują oni pozytywna dawkę energii, tak ważna dla poprawy zdrowia 
psychicznego. Fundamentalna zasada naszego działania jest otoczenie opieka chore 
dzieci i ich rodziny od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, 
starając się dać im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby. 

 
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja 

opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi leczącymi się w dwóch 
specjalistycznych ośrodkach w Warszawie: w Instytucie Matki i Dziecka przy ul. 
Kasprzaka 17a, gdzie leczą się dzieci z całej Polski oraz w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej 24, gdzie leczą się dzieci z woj. 
Mazowieckiego i ościennych. 

 
 
W 2009 roku Fundacja zorganizowała następujące imprezy okolicznościowe, 
wycieczki, spotkania oraz festyny dla pacjentów obu oddziałów: 
 

• 08.01.2009 Spotkanie kulinarne "Smaki Libanu" podczas którego pod okiem 
kucharza restauracji "Le Cedre" czwórka naszych podopiecznych: Ada, Paulinka, 
Tomek i Sebastian wyczarowywała wspaniałe potrawy kuchni libańskiej. 
 

• 08.01.2009 Wizyta w Radio Złote Przeboje. Na specjalne zaproszenie Grupy 
Radiowej AGORA wraz z naszymi podopiecznymi gościliśmy w studio nagrań 
Radia "Złote Przeboje". Po studio oprowadzał nas Paweł Sulik, szef anteny Radio 
Złote Przeboje. Podczas zwiedzania dzieciaki dowiedziały się wiele ciekawostek 
na temat specyfiki pracy w radio, m.in.: jak powstają audycje radiowe i jakie 
należy mieć umiejętności by móc zostać prezenterem radiowym. 
 

• 18-19.01.2009 Wycieczka rodzinna do Zespołu Pałacowego Ossolińskich w 
Sterdyni. Na kolejną dwudniową wycieczkę, w dniach 18-19 stycznia 2009 r., 
wybraliśmy się do Zespołu Pałacowego Ossolińskich w Sterdyni na Podlasiu. 
Atrakcjami, jakie przygotowaliśmy dla dzieci było zwiedzanie Pałacu, tradycyjny 
kulig z końskim zaprzęgiem, zwiedzanie stadniny, gorąca herbata, chleb ze 
smalcem i tańce w karczmie przy dźwiękach harmonii, spektakl bańkowy, bal 
karnawałowy z prawdziwy DJ-em z licznymi konkursami, szaleństwa na 
pływalni, a dodatkowo wykwintna kuchnia serwowana w stylowych wnętrzach. 
 

• 22.02.2009 Spotkanie kulinarne "Smaki Jamajki". W ramach nowego programu 
Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Smaki Spełnionych Marzeń" do swojej 
prywatnej rezydencji zaprosiła nas Pani Maria Dembowska - Konsul Honorowa 
Jamajki. Pod okiem Pani Konsul i Pani Dawn Grant-Skiby nasi podopieczni 
wspólnie przygotowali aromatyczną zupę dyniową pachnącą zielem angielskim 
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(najbardziej popularna zupa na Jamajce), sałatkę owocowo-warzywną i 
przepyszne racuszki (tzw. festivale). Wspólną ucztę kulinarną dopełniły potrawy 
wcześniej przygotowane przez Panią Konsul i Panią Grant: jamajska ryba 
duszona pod warzywami, ryż z czerwoną fasolą i wspaniałe ciasto bananowe. Po 
zakończonym obiedzie, przy cieście bananowym, dzieci wzbogaciły swoją wiedzę 
o Jamajce podczas prezentacji multimedialnej. 
 

• 16.04.2009 Wizyta na planie filmowym "BRZYDULI". Dzięki uprzejmości 
producentów serialu odwiedziliśmy wraz z naszymi podopiecznymi plan filmowy 
serialu "Brzydula". Nasi mali fani Brzyduli Uli mogli przeżyć wspaniałą przygodę. 
Podczas wizyty troskliwie nami zajmował się Pan Rafał Sisicki - II reżyser. 
Wprowadził dzieci w tajniki kręcenia serialu, opowiadał o pracy na planie, 
aktorach, zabawnych sytuacjach i wszystkim co zainteresowało małych 
telewidzów. 
 

• 26.05.2009 Podniebne marzenie Bartka w 23. Bazie Lotniczej w Mińsku 
Mazowieckim. Na prośbę Fundacji Spełnionych Marzeń, żołnierze 23. Bazy 
Lotniczej w Mińsku Mazowieckim oraz 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego 
"Warszawa" byli współrealizatorami największego marzenia naszego 
podopiecznego Bartka Kmiecia, pacjenta oddziału chirurgii onkologicznej IMiD. 
Bartek marzył choćby o jednym dniu spędzonym w wojsku, szczególnie w roli 
pilota wojskowego. Bartek dokładnie poznał samolot MiG-29, sprzęt i 
wyposażenie wysokościowo-ratownicze oraz miał okazję do rozmów z pilotami. 
Podczas pobytu na lotnisku zasiadł również za sterami śmigłowca W3 Sokół z 2. 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Natomiast na terenie kompleksu 
koszarowego odbył symulowany lot samolotem MiG-29 na urządzeniu 
treningowo-symulacyjnym KTS-21, a następnie zapoznał się z bogatymi 
tradycjami jednostek stacjonujących na mińskim lotnisku i wpisał się do księgi 
pamiątkowej. 

 
• 05.06.2009 DZIEŃ DZIECKA na Litewskiej. Dzień Dziecka to wspaniała okazja by 

spotkać się z naszymi podopiecznymi, również z tymi sprzed wielu... wielu lat. W 
tym dniu radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim, również naszym nowym 
podopiecznym, którzy dopiero są na początku długiej i ciężkiej drogi. Impreza 
tradycyjnie odbyła się w Auli Wykładowej Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej, a 
na dzieciaków czekało wiele atrakcji. Tych najmniejszych bawił Klaun Patefon, 
którego niektórzy nasi podopieczni znają z oddziału. Tych starszych zespół 
rockowy "VOLVER" - nowa formacja muzyczna Tomka Luberta, od dawna 
zaprzyjaźnionego z Fundacją Spełnionych Marzeń. Natomiast furą prezentów 
naszych podopiecznych jak co roku obdarowała firma MATTEL POLAND, nasz 
Partner Programowy. 
 

• 24.08.2009 Być jak "Wielki Szu",... czyli marzenie Pawła K. Tego dnia wraz z 
Pawłem - naszym podopiecznym, pacjentem Instytutu Matki i Dziecka, 
wyruszyliśmy naprzeciw wielkiej przygodzie... niczym z filmu "Wielki Szu", gdyż 
poker to jego prawdziwa pasja. Dzięki uprzejmości dyrektora Casinos Poland 
Poznań gościliśmy wraz z naszym podopiecznym w profesjonalnym salonie gier 
poznańskiego kasyna. Przy stole do gry w pokera amerykańskiego wraz z 
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naszymi gospodarzami i pracownikami kasyna zasiedli... Paweł i jego brat. Co 
prawda gra była na żetony, a nie na pieniądze, ale emocji nie brakowało. 

 
• 19-20.09.2009 Wycieczka w Góry Świętokrzyskie. W dniach 19-20 września 

2009 r. wybraliśmy się z naszymi podopiecznymi ze Szpitala przy Litewskiej na 
dwudniową wycieczkę do zaprzyjaźnionego z Fundacją Spełnionych Marzeń 
ośrodka "Zosieńka" w Czarnieckiej Górze (woj. świętokrzyskie). W wycieczce 
udział wzięły w większości dzieciaki, które niedawno zakończyły leczenie 
szpitalne, jak również te, u których czas zamazał złe wspomnienia. Jedną z 
atrakcji była wycieczka do "Szkoły Wrażliwości" we wsi Kapkazy, a tam: 
przedstawienie teatralne w wykonaniu gospodarzy: Ewy i Mariusza Kosmalskich, 
warsztaty ceramiczne, lekcja wypiekania podpłomyków oraz spotkanie z 
prawdziwą Wiedźmą i jej zielarskimi sposobami na wszystko, a także wieczorny 
grill z dyskoteką oraz grzybobranie i basen dla ochłody. 

 
• 17-18.10.2009 Wycieczka do Kazimierza nad Wisłą. W dniach 17-18 

października br. Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała 2-dniową 
wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla młodzieży z oddziału chirurgii 
onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka. Wycieczka inna niż dotychczasowe, gdyż 
udział w niej wzięła młodzież, w większości pełnoletnia, zarówno ta po 
zakończonym leczeniu jak i ta w trakcie - samodzielnie... bez rodziców. 

 
 
I. Organizacje eventów mających na celu promocję i zbiórkę środków pieniężnych. 
 

• 11.01.2009 „Jaka to melodia?" - dla Fundacji Spełnionych Marzeń. w Telewizji 
Polskiej Program I odbyła się emisja noworocznego odcinka specjalnego jednego 
z najpopularniejszych programów rozrywkowych pt. "Jaka to melodia". W 
odcinku specjalnym programu wystąpili: Olga Bończyk, Patrycja Kazadi i Robert 
Kudelski. Był to odcinek szczególny, gdyż dedykowany Fundacji Spełnionych 
Marzeń, a główna wygrana została przekazana na programy realizowane przez 
Fundację. 
 

• 14.02.2009 Charytatywny Koncert Walentynkowy z Gwiazdami na rzecz 
podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń. W Gimnazjum nr 38 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbył się charytatywny Koncert Walentynkowy 
pod hasłem "Miłość patrzy i widzi, nadsłuchuje i słyszy". Głównym inicjatorem i 
organizatorem imprezy był ksiądz Paweł Rycyk - Kapelan Fundacji i jednocześnie 
przewodniczący szkolnego wolontariatu. W przygotowaniu imprezy czynny 
udział wzięła również Pani Inga Zdzienicka, młodzież szkolna, a także Fundacja 
Spełnionych Marzeń. Wśród zaproszonych gości byli uczniowie i absolwenci 
Gimnazjum, ich rodziny i przyjaciele, dyrekcja i nauczyciele, a gościem 
honorowym była Pani Katarzyna Osowiecka - Burmistrz Urzędu Dzielnicy 
Warszawa - Śródmieście. 
 

• 16.02.2009 TV PULS "Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty?" dla Fundacji 
Spełnionych Marzeń. od 16 lutego 2009 ruszyła nowa edycja programu TV Puls - 
"Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty?". Wzorem I edycji programu, tym razem 
również część odcinków dedykowanych będzie Fundacji Spełnionych Marzeń. W 
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każdy piątek o godz. 19.00 w specjalnych edycjach teleturnieju "Czy jesteś 
mądrzejszy od 5-klasisty" w szranki z 12-latkami stają gwiazdy show-biznesu, 
aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, którzy walczą nie tylko o udowodnienie, że 
wiedzą nie ustępują 5-klasiście, ale przede wszystkim by wesprzeć finansowo 
działania organizacji charytatywnych, poprzez przekazanie wygranej kwoty na 
grany cel. 
 

• 26.04.2009 Akcja charytatywna na rzecz FSM podczas Wyborów Miss Polonia 
Mazowsza 2009. W Złotych Tarasach odbyły się wybory Miss Polonia Mazowsza 
2009, połączone z Jubileuszową, 80. rocznicą konkursu. Ten wspaniały Jubileusz 
stał się przyczynkiem, aby zaprezentować podczas tegorocznej edycji wyborów 
dorobek Fundacji Spełnionych Marzeń, która od 6 lat współpracuje z Biurem Miss 
Polonia. Po zakończeniu finału Miss Polonia Mazowsza w Galerii Freta odbyło się 
uroczyste spotkanie z finalistkami konkursu oraz Miss Polonia z lat ubiegłych, 
połączone z loterią charytatywną na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń i 
Fundacji Niezapominajka. 
 

• 28.09.2009 Wystawa prac dzieci w TVN. W siedzibie telewizji TVN ruszyła 
wystawa prac malarskich podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń. Prace 
powstały podczas plenerów malarskich w trakcie I Ogólnopolskiego Obozu dla 
dzieci i młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej pn. "Wakacje z 
marzeniami, który odbył się w dniach 01-11 lipca br. w Czarnieckiej Górze. Przez 
dwa tygodnie pracownicy TVN mogli podziwiać małe arcydzieła, a następnie 
wylicytować je na aukcji. Prace poszły "jak świeże bułeczki", a środki finansowe 
w wysokości 1500 PLN zostały przekazane Fundacji Spełnionych Marzeń, z 
przeznaczeniem na warsztaty artystyczne dla podopiecznych Fundacji z dwóch 
warszawskich oddziałów onkologicznych. 

 
 
 
 
II. Odwiedziny. W 2009 r. tradycyjnie naszych podopiecznych odwiedziło wiele 
znanych i lubianych osób. 
 
 
W Instytucie Matki i Dziecka gościli: 

• Mateusz Damięcki 
• Tomasz Adamek 
• Szymon Bobrowski 
• Katarzyna Zielińska 
• Szymon Majewski i Michał Zieliński 
• Andrzej Nejman 
• Beata Tyszkiewicz 
• Artur Barciś 
• Sokół, Pono, Fred 
• Mateusz Damięcki 
• Anna Samusionek 
• Paulina Lenda 
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• Anna Dereszowska i Piotr Grabowski 
• Anna Przybylska 

 
W Szpitalu przy Litewskiej gościli: 
 

• Maria Nowakowska Miss Polonia 2009 
• Anna Korcz 
• Katarzyna Zielińska 
• Szymon Majewski 
• Mateusz Damięcki 
• Małgorzata Foremniak 
• Zespół Feel 
• Katarzyna Glinka 
• Szymon Majewski 
• Anna Samusionek 
• Joanna Jabłczyńska 
• Magdalena Różczka 
• Marcin Dorociński 
• Ilona Felicjańska 

 
III. Atrakcje organizowane dla dzieci. 2009 rok obfitował w wydarzenia 
dedykowane dzieciom przebywającym na oddziałach onkologicznych: 
 

• 22.01.2009 Wieczorek muzyczny z zespołem "Le Blue" w IMiD. Na oddziale 
chirurgii onkologicznej IMiD odbyło się karnawałowe świętowanie, tym razem w 
rytmie... bluesa. Naszymi gości byli Magdalena Wieczorek i Piotr Maciak, 
członkowie grupy "Le Blue", założonej w 1996 przez m.in. Piotra Maciaka. Zespół 
w swoim repertuarze łączy perfekcyjnie rock, jazz, blues i polską muzykę ludową. 
Koncertowali m.in. we Francji, Włoszech, Belgii, USA, otrzymując wszędzie 
świetne recenzje, a czasami nawet owacje na stojąco. 
 

• 29.01.2009 Wieczór z Sambą Brazylijską w Instytucie Matki i Dziecka. Na 
oddziale chirurgii onkologicznej IMiD Fundacja Spełnionych Marzeń 
zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu "Wieczory z tańcem". Po niezwykle 
energetycznym tańcu orientalnym, zgodnie z duchem trwającego właśnie 
karnawału, zaprezentowaliśmy naszym podopiecznym gorącą SAMBĘ prosto z 
Brazylii. Spektakl poprowadził Paweł Kucharczyk, pseudonim artystyczny Ed 
Szynszyl, najbardziej brazylijski warszawiak, znawca samby i muzyki 
brazylijskiej, który wzbogacił program artystyczny barwnymi historiami z 
kultury brazylijskiej, o jej przyrodzie i oczywiście o karnawale w Rio. 

 
• 10.02.2009 Wieczór z Hip-Hopem w Instytucie Matki i Dziecka. Na oddziale 

chirurgii onkologicznej IMiD odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wieczory z 
tańcem". Tym razem zaprezentowaliśmy niezwykle modny wśród młodzieży HIP-
HOP. Gośćmi naszymi byli: Paweł Płoski - jeden z najlepszych w Polsce i na 
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świecie tancerzy w kategorii hip-hop z Klubu Sportowego "Grawitacja" oraz 
Paweł Marczuk z Klubu Tanecznego "Funk Rockass". 

 
• 20.02.2009 Wieczór z Flamenco w IMiD. W ramach cyklicznego projektu pn. 

"Wieczory z tańcem", Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla swoich 
podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD "Wieczór z Flamenco". 
Naszymi gośćmi byli członkowie zespołu "Corazon Flamenco", czyli serce 
flamenco, w składzie: Magdalena Navarrete (taniec, śpiew i opowieści), Andrzej 
Lewocki (gitara, śpiew) i Maciej "Mustafa" Giżejewski (gra na cajon, śpiew). 

 
• 25.02.2009 Terapia poprzez śmiech z Robem Flemingiem. W ramach 

cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", już po raz kolejny gościliśmy na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala 
przy Litewskiej znakomitego kanadyjskiego komika - Roba Fleminga. Występy 
komików, iluzjonistów i kabareciarzy na stałe weszły do fundacyjnego 
kalendarza wydarzeń, jako element terapii śmiechem. Wizyty te sprawiają, że 
dzieci czują się lepiej, zapominają o chorobie, a dzięki temu szpital staje się 
miejscem bardziej przyjaznym. 

 
• 04.03.2009 Terapia poprzez śmiech z brzuchomówcą Piotrem Borutą. W ramach 

cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", ponownie gościliśmy na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy 
Litewskiej znakomitego brzuchomówcę Piotra Borutę wraz z jego nierozłącznym 
przyjacielem Czocherem. Piotr Boruta jest jednym z Fundatorów i jednocześnie 
członkiem Zarządu Fundacji HEROSI, działającej na rzecz dzieci chorych, 
niepełnosprawnych lub w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Niezwykły 
talent Pana Piotra mogli podziwiać również telewidzowie słynnego programu 
TVN pn. "Mam Talent". 

 
 

• 17.03.2009 Zespół STOMP w Instytucie Matki i Dziecka. STOMP - zaczynali jako 
artyści uliczni z Brighton w Anglii, dziś występują na całym świecie - od Hongu 
Kongu aż po Sydney, od USA po Europę! Grają na wszystkim - od zapalniczek 
Zippo, poprzez miotły, garnki, aż po kosze na śmieci! Część swoich umiejętności 
zaprezentowali naszym podopiecznym, m.in. utwór na zapałki, czy utwór 
wykorzystujący akustykę własnego ciała i przedmiotów, które znajdują się w ich 
otoczeniu. Pokazali, że można grać wszędzie, na wszystkim, a niepowtarzalność 
ich muzyki stanowi to, że wydobywają ją z hałasu. 

 
• 28.03.2009 Wieczór z tańcem hawajskim Hula. Na oddziale chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory z tańcem". Tym razem 
zaprezentowaliśmy naszym podopiecznym taniec hawajski HULA. Naszymi 
gośćmi były tancerki ze szkoły TANCERZE.PL, założonej przez Sylwię Raźną 
(pseudonim sceniczny - Silvia Lula). 
 
 

• 22.04.2009 Wieczór z tańcem indyjskim w Instytucie Matki i Dziecka. Na 
oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka odbyło się kolejne 
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spotkanie w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory z 
Tańcem". Tym razem wybraliśmy się na daleki wschód do Indii, aby poznać 
tajniki oraz niezwykły urok i czar tańca indyjskiego. Naszymi gośćmi były 
tancerki z zespołu tańca indyjskiego NATARAJA: Ola Michalska (organizatorka 
wieczoru) oraz Alicja Kaczorek i Kasia Mill. Założycielką zespołu NATARAJA jest 
Anna Łopatowska. 

 
• 28.04.2009 Warsztaty wielokulturowe z Senegalem w IMiD. Na oddziale 

chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, odbyło się spotkanie z kulturą 
Senegalu, w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Warsztaty wielokulturowe" w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie 
szans". Warsztaty zorganizowała Aleksandra Gutowska, z wykształcenia 
afrykanistka, aktywnie działająca w organizacjach pozarządowych, Prezes 
Fundacji Kultury Świata. 

 
• 13.05.2009 Terapia poprzez śmiech z Klaunem Patefonem na Litewskiej. Na 

oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Terapia poprzez śmiech".  Tym razem naszym i dzieci gościem był Klaun 
PATEFON. Występ składał się z przeplatanych nawzajem numerów cyrkowych i 
"klaunowych", przyprawionych dużą dawką śmiechu. 
 

• 15.05.2009 Warsztaty wielokulturowe z Jamajką. Na oddziale chirurgii 
onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń 
zorganizowała wieczór z kulturą Jamajki w ramach autorskiego programu 
"Aktywizacja i wyrównywanie szans".. Naszymi gośćmi, oprócz Pani Marii 
Dembowskiej - Honorowej Konsul Jamajki, byli jej jamajscy przyjaciele 
mieszkający na stałe w Polsce, którzy opowiedzieli o kulturze i obyczajach w 
swojej ojczyźnie. O muzyczną oprawę zadbał nasz kolejny gość - Mass Cypher 
(również rodowity Jamajczyk), wprowadzając niezwykle miłą rodzinną 
atmosferę. Paletę barw kultury jamajskiej wzbogaciliśmy paletą smaków 
egzotycznej sałatki owocowej oraz ciasta bananowego upieczonego specjalnie na 
tą okazję przez Panią Dawn Grant-Skiba. 
 

• 19.05.2009 Terapia poprzez śmiech z KLAUNEM KLUSECZKĄ w IMiD. Na 
oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka naszych 
podopiecznych odwiedził KLAUN KLUSECZKA. To już druga wizyta naszego 
gościa w ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Terapia poprzez śmiech". Klaun Kluseczka znany jest również pod 
pseudonimem Clown Cluseczka, a w jego rolę wciela się aktor Paweł Suski. 
 

• 1-2.06.2009 Wieczorki muzyczne - "Od opery do wodewilu" w IMiD i na 
Litewskiej. Na oddziałach onkologicznych Instytutu Matki i Dziecka i przy ul. 
Litewskiej, w ramach obchodów Dnia Dziecka odbyły się wieczorki muzyczne pn. 
"Od opery do wodewilu". Koncert przygotowała Maria Reif - Prezes Fundacji ART, 
od lat współpracująca z Fundacją Spełnionych Marzeń. Naszym gościem była 
Aleksandra Okrasa (sopran koloraturowy) - wybitna śpiewaczka operowa, 
która zaprezentowała wspaniałe utwory m.in. z najsłynniejszych operetek i 
musicali. Koncerty przeplatane były ciekawymi opowieściami Marii Reif z historii 
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muzyki operowej, operetkowej oraz musicalowej. Na koniec nasi podopieczni z 
IMiD otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka. 
 

• 18.06.2009 Wieczór z tańcem latynoamerykańskim w IMiD. Na oddziale 
chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w ramach programu Fundacji 
Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory z tańcem" odbył się pokaz tańca 
latynoamerykańskiego. Naszymi gośćmi była mistrzowska para w tańcach 
latynoamerykańskich Paulina Majewska, na co dzień nasza wolontariuszka i 
Adam Fedko. Para zatańczyła trzy tańce: rumbe, cha-che i jiva. 
 

• 23.06.2009 Warsztaty z kulturą arabską w Instytucie Matki i Dziecka. Na 
oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w ramach programu 
"Aktywizacja i wyrównywanie szans" odbyły się warsztaty wielokulturowe z 
kulturą arabską. Gościem specjalnym był Nassek Zaidi - muzyk z Tunezji - 
absolwent Konserwatorium Muzycznego w Tunisie, mistrz gry na darabukce, od 
dwóch lat mieszkający w Polsce. Podczas warsztatów nasi podopieczni zapoznali 
się z kulturą m.in. państw Maghrebu, a szczególnie z panującymi tam zasadami 
życia i obyczajami wynikającymi z obowiązującej religii - ISLAMU. Wspaniałą 
atrakcją dla dzieciaków był występ Nasseka Zaidi, który mistrzowsko opanował 
grę na darabukce. Pokaz mody kobiet arabskich, degustacja potraw orientalnych i 
drobne upominki w postaci pięknie wykaligrafowanych imion dzieci w jęz. 
arabskim dopełniły całości tego miłego wieczoru. 
 

• 24.06.2009 Warsztaty muzyczne z fletem, wiolonczelą i gitarą na Litewskiej. Na 
dziecięcym oddziale onkologii odbyły się warsztaty muzyczne z fletem, 
wiolonczelą i gitarą. Naszymi gośćmi byli absolwenci uczelni muzycznych, na co 
dzień zawodowo zajmujący się muzyką. Młodzi muzycy zagrali standardy 
jazzowe oraz utwory muzyki popularnej w aranżacji na trio. Na koniec wszyscy 
zaśpiewali przy akompaniamencie zespołu najpopularniejsze piosenki znane 
dużemu i małemu słuchaczowi. 
 

• 11.08.2009 Wieczór muzyczny z zespołem VOLVER Tomka Luberta w IMiD. Na 
oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, w ramach projektu 
Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory muzyczne" odbył się koncert grupy 
rockowej VOLVER. Grupę Volver reprezentowali Tomek Lubert i wokalista 
Mariusz Totoszko. Podczas koncertu zespół zagrał swoje najnowsze utwory, a 
także przeboje Tomka Luberta napisane dla zespołu Virgin i Video, m.in. Soft i 
Bella. Dodatkowo, mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat 
członków zespołu, ich drogi muzycznej oraz paru ciekawostek z życia 
prywatnego. 
 

• lipiec-sierpień 2009 Warsztaty plastyczne z kadrą Przedszkola "Bambino". 
Wakacje na oddziale onkologii przy Litewskiej nie różnią się wiele od innych 
miesięcy. Choroba nie wybiera pory roku, atakuje bez ostrzeżenia zmieniając 
całkowicie życie dziecka i jego rodziny. Dzięki uprzejmości i ogromnemu sercu 
Pani Marty Zbrzeskiej, szefowej Przedszkola "BAMBINO" w Warszawie oraz 
kadry tej placówki czas dzieci upływał w palecie barw cudeniek 
wyczarowywanych podczas warsztatów plastycznych. 
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• 09 i 17.09.2009 „Terapia poprzez śmiech" z Teatrem "Frico i Coco". W ramach 
cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", na oddziałach onkologii Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej oraz 
Instytutu Matki i Dziecka naszych podopiecznych odwiedzili klowni Teatru 
"FRICO I COCO". To już kolejni klowni, którzy biorą udział w naszym programie, 
bawiąc i rozśmieszając... nie tylko maluchy :-) 
 

• 23.09.2009 Spektakl taneczno-teatralny artystów z Indii. Na oddziale onkologii 
Instytutu Matki i Dziecka w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Warsztaty wielokulturowe" odbył się spektakl taneczno-teatralny artystów z 
Indii. Podczas spektaklu Girija Devi Vijayan zaprezentowała technikę 
klasycznego indyjskiego teatru kudiyattam. Aktorce akompaniował 
Kalamandalam Dhanarajan na bębnie o nazwie mirawu. Salini Vijayan 
zaprezentowała taniec mohiniyattam, a w zakamarki historii tej niezwykłej 
sztuki aktorskiej i tanecznej wprowadziła nas Pani Anna Łopatowska. 
 

• 06.10.2009 „Smaki spełnionych marzeń" z PASCALEM. Na oddziale chirurgii 
onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka odbyło się spotkanie kulinarne z 
PASCALEM BRODNICKIM, w ramach projektu Fundacji pn. "Smaki spełnionych 
marzeń". Ze względu na ograniczone możliwości kulinarne na oddziale 
ograniczyliśmy się do sałatki ryżowej z oliwkami, suszonymi pomidorami, serem 
feta, pesto bazyliowym, sokiem i skórką z limonki... oraz do niezwykle 
oryginalnego deseru z białego twarogu, kiwi z dodatkiem bazylii, bitej śmietany, 
miodu i czekolady. 
 

• 07.10.2009 „Terapia poprzez śmiech" z Klownem z MIMELLO. Na oddziale 
onkologii szpitala dziecięcego przy Litewskiej odbyło się kolejne spotkanie w 
ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". 
Naszym gościem był KLOWN z MIMELLO, w którego wcielił się Michał 
Niewiadomski. Wyrafinowane sztuczki cyrkowe, zabawne gagi, wspólne zabawy 
naszych gości z maluchami, zmieniają ich smutną codzienność w chwile magii, 
beztroski, dając namiastkę normalnego dzieciństwa. 
 

• 20.10.2009 Wieczór muzyczny z Patrycją Markowską w IMiD. Na oddziale 
chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w ramach projektu Fundacji 
Spełnionych Marzeń pn. "Wieczory muzyczne" odbył się koncert PATRYCJI 
MARKOWSKIEJ. Patrycję wspomagali: vocal - Marcin Koczot i gitarzysta - Rafał 
Sędek. Patrycja współpracuje z Fundacją od 2005 r. koncertując dla naszych 
podopiecznych, czy to bezpośrednio przy szpitalnych łóżkach, czy podczas 
uroczystości z okazji np. Dnia Dziecka, jak również na imprezach 
charytatywnych... zawsze, kiedy tylko ma czas. 
 

• 19.11.2009 Występ GINA ALIFA w IMiD. Na oddziale chirurgii onkologicznej 
Instytutu Matki i Dziecka odbył się niezwykły pokaz sztuki cyrkowej. "UŚMIECH 
ZA UŚMIECH" - to motto Stanisława Łowickiego - pseudonim sceniczny GIN ALIF. 
Występuje na scenie od 15 lat bawiąc, rozśmieszając, fascynując, a czasem nawet 
lekko przerażając :-). Jego niezwykła osobowość Piotrusia Pana sprawia, że stał 
się ulubieńcem publiczności... w szczególności tej najmłodszej. 
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• 03.12.2009 Wizyta Świętego Mikołaja... z Laponii. Na oddziale chirurgii 
onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, naszych podopiecznych odwiedził 
Święty Mikołaj. Pojawienie się tego Najprawdziwszego wzbudziło nie lada 
sensację i entuzjazm. Najważniejsza jednak była wspólna fotografia, która na 
zawsze będzie stanowić niezbity dowód na istnienie Świętego Mikołaja. 
 

• 11.12.2009 Gwiazdka z Gwiazdami na Litewskiej. W Dziecięcym Szpitalu przy 
Litewskiej Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała coroczne spotkanie 
Gwiazdkowe dla swoich podopiecznych, zarówno dla tych, którzy już dawno 
zakończyli leczenie, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają ciężką walkę z 
chorobą. W tym roku kolędy śpiewaliśmy wspólnie z Kasią Zielińską, Kasią 
Glinką i Sashą Strunin przy akompaniamencie młodych muzyków (Paweł 
Kukuła - fortepian, Dominik Gawroński - trąbka, Mikołaj Nowicki - kontrabas i 
Paweł Krupski – skrzypce. W roli Świętego Mikołaja tradycyjnie wystąpił 
Szymon Majewski, któremu towarzyszył Michał Zieliński. 
 

• 16.12.2009 Gwiazdka w IMiD z "Czasem Honoru". Szpitalny korytarz oddziału 
chirurgii onkologicznej IMiD zapełnił się dzieciakami i ich rodzicami, by razem z 
Fundacją Spełnionych Marzeń świętować wigilię Bożego Narodzenia. 
Uroczystego charakteru naszemu świątecznemu spotkaniu nadali goście 
szczególni, główni bohaterowie serialu "Czas Honoru": Janek Wieczorkowski, 
Maciek Zakościelny i Antoni Pawlicki. O muzyczną oprawę zadbali młodzi 
muzycy: Agnieszka Rogowiecka - flet, Michał Jaroń - klawisze i Kamila Lewicka i 
Agata Cwalina - wokal. Nie lada gratką było również otrzymanie prezentu 
gwiazdkowego z rąk naszych gości. 

 
IV. Warsztaty. Prowadzimy 5 rodzajów zajęć: 

 
Zajęcia językowe: 
� Zajęcia prowadzone przez anglistów posiadających również umiejętności 

pedagogiczne. 
 

Zajęcia informatyczne: 
� Zajęcia prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie informatyczne. 

Dzieci i młodzież maja możliwość poznania zasad obsługi komputera oraz 
oprogramowania, w szczególności programów graficznych, użytkowych. W 
sytuacji młodzieży, która w wyniku choroby nowotworowej, przeszła zabieg 
amputacji umiejętność pracy z komputerem zwiększa ich przyszła wartość na 
rynku pracy. 

 
Warsztaty plastyczne: 
� Założeniem zajęć jest możliwość zaprezentowania dzieciom i młodzieży technik 

plastycznych, rozwój kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. 
 
Warsztaty muzyczne: 
� Zajęcia prowadzone przez absolwentów szkół muzycznych. Celem jest 

uwrażliwienie dzieci przez i na muzykę, przekazanie im wiedzy na temat 
gatunków i instrumentów muzycznych. 
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Warsztaty wielokulturowe: 
� Założeniem zajęć jest umożliwienie dzieciom poznanie innych kultur przez 

kontakt z ich przedstawicielami. Prowadzone są pokazy, spotkania, dyskusje z 
zaproszonymi gośćmi oraz pokazy zdjęć, filmów przedstawiających kulturę i 
obyczaje innych krajów. 

 
V. Działalności Fundacji Spełnionych Marzeń towarzyszyły również innego 

rodzaju wydarzenia, mające na celu oprócz promocji-propagowanie wizerunku 
Fundacji. 
 

• 11.01.2009 Fundacja Spełnionych Marzeń dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Podczas finałowego koncertu WOŚP na scenie pod Pałacem Kultury i 
Nauki w Warszawie, wystąpili wraz z Pauliną Lendą (finalistka programu TVN pt. 
"Mam talent") podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń. Orkiestra Jurka 
Owsiaka tym razem grała na zakup sprzętu medycznego do wczesnej diagnostyki 
chorób nowotworowych u dzieci. 
 

• 01.02.2009 Robert Kudelski i Projekt Teatr Warszawa w premierowym 
spektaklu pt. "G & I Gershwin". W Teatrze Bajka odbyła się kolejna premiera 
Projektu Teatr Warszawa pt. "G & I Gershwin". W spektaklu muzycznym 
wyreżyserowanym przez Jana Szurmieja, u boku Roberta Kudelskiego, 
pomysłodawcy i motoru napędowego przedsięwzięcia, wystąpiła Olga Bończyk. 
Tradycją już się stało, że Fundacja Spełnionych Marzeń jest zapraszana przez 
Roberta Kudelskiego na jego premierowe spektakle. Jest to dla nas okazja nie 
tylko do promocji działań Fundacji, ale również do zebrania środków 
finansowych na realizację naszych programów i projektów. 
 

• 28.02.2009 Akcja promocyjna Fundacji Spełnionych Marzeń w 30. rocznicę 
"STAR WARS" Georga Lucasa. W salonie TRAFFIC CLUB z okazji 30-lecia "STAR 
WARS" odbyła się największa od 30 lat akcja dla dzieci i fanów "Gwiezdnych 
wojen" Georga Lucasa w Polsce. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie 
S.W.A.T., czyli Star Wars Artistic Team we współpracy z Fundacją Spełnionych 
Marzeń. Celem S.W.A.T. jest aktywne wspieranie organizacji pożytku publicznego, 
w tym m.in.: domów dziecka, szpitali, domów kultury. 

 
• 05.04.2009 Pierwsza Wielkanocna Harley'ada Marzeń. W Niedzielę Palmową, 

Fundacja Spełnionych Marzeń wspólnie z Klubem Harleyowców - Warsaw 
Chapter Poland oraz przy wsparciu i współpracy z Biurem Polityki Społecznej 
Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowała wielki świąteczny happening na 
ulicach Warszawy pn. "Wielkanocna Harley'ada Marzeń". Kawalkada około 40-
stu motocykli marki Harley Davidson wraz z naszymi podopiecznymi przejechała 
z Ronda De Gaulle'a aż na Plac Zamkowy. Na scenie bawił zgromadzoną 
publiczność zespół country "Drink Bar". Punktem kulminacyjnym happeningu 
było wypuszczenie... "Marzenia do nieba"- wszyscy chętni mieli możliwość 
napisać swoje największe marzenie na przygotowanych przez Fundację 
karteczkach, przywiązanych do baloników wypełnionych helem. Celem 
"Wielkanocnej Harley'ady Marzeń" było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
problemy wielu tysięcy dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodzin, a także 
uwrażliwienie na ich cierpienie i niejednokrotnie wręcz heroiczną walkę w 



 13

pokonywaniu codziennych trudności. Ważnym celem imprezy było również 
stworzenie aktywnego lobbingu na rzecz pomocy dzieciom chorym i ich 
rodzinom, a także przełamanie stereotypów i podniesienie świadomości 
społecznej wobec choroby nowotworowej. 
 

 
• 28.06.2009 Warsaw Fashion Street dla Fundacji Spełnionych Marzeń.. Warsaw 

Fashion Street to prawdziwy festiwal mody trwający cały dzień, gdzie prezentują 
się najwięksi projektanci mody z Polski i zagranicy, a na 40-metrowym wybiegu 
wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia mogliśmy podziwiać najpiękniejsze modelki, 
aktorki, dziennikarki i piosenkarki. Na zakończenie gali Warsaw Fashion Street 
pod patronatem SHOW i Twojego Stylu odbył się charytatywny pokaz biżuterii 
na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń. Ofiarodawcami jubilerskich cacek byli 
m.in. Katarzyna Struś, Marcin Giebułtowski, Apart, Dorota Wróblewska. A 
prezentowały je na sobie Panie: Anna Dereszowska, Daria Widawska, Magda 
Różczka, Marysia Sadowska, Joanna Racewicz, Lidia Popiel, Katarzyna 
Butowtt, Karolina Muszalak, Karina Kunkiewicz, Dominika Gawęda, 
Katarzyna Zielińska, Joanna Horodyńska i Aleksandra Kisio. Po 
zakończonym pokazie kolekcja biżuterii została przekazana Fundacji 
Spełnionych Marzeń, która zostanie wykorzystana w planowanej aukcji, z której 
dochód wesprze działalność fundacji. 
 

• 12.10.2009 Wernisaż wystawy "PRZEKAŻMY MAGIĘ MARZEŃ". W Teatrze 
"KAMIENICA" odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pn. "PRZEKAŻMY 
MAGIĘ MARZEŃ". Wernisaż połączony był z uroczystą Galą inaugurującą 
długofalową kampanię promocyjną projektu Fundacji Spełnionych Marzeń 
"Przekażmy Magię Marzeń". W projekcie udział wzięły znane i szanowane 
postacie życia publicznego, które połączył symbol Lampy Aladyna. 

 
• 07.12.2009 Świąteczny Pokaz Mody "Dzieci-Dzieciom". W Arkadach Kubickiego 

w Zamku Królewskim w Warszawie, Fundacja Spełnionych Marzeń we 
współpracy z Domem Mody Forget- Me- Not Doroty Wróblewskiej zorganizowała 
Świąteczny Pokaz Mody "Dzieci-Dzieciom". To już trzecia edycja tego 
świątecznego projektu Fundacji. Do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu 
zaprosiliśmy: Bożenę Dykiel, Ewę Wiśniewską, Małgorzatę Zajączkowską, Emilię 
Krakowską, Laurę Łącz, Ewę Ziętek, Dorotę Kamińską, Ewę Szykulską, Halinę 
Frąckowiak, Katarzynę Gniewkowską i Lilianę Komorowską. Pokazowi 
towarzyszyła loteria fantowa, z której dochód został przeznaczony na III 
Międzynarodowe Mistrzostwa Sportowe "ONKO- OLIMPIADA 2010". 

VI. Program „Aktywizacja i wyrównywanie szans” 

W 2009 na oddziałach onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego oraz Instytutu Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń kontynuowała 
swój autorski program „Aktywizacja i wyrównywanie szans” w ubiegłych latach 
finansowany przez Mattel Children’s Foundation. Celem programu jest aktywizacja i 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe przez 
prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie 
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umiejętności zwiększających szanse lepszego funkcjonowania psychospołecznego w 
trakcie leczenia szpitalnego i w swoim  środowisku, po powrocie do zdrowia. 

Zajęcia w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie szans" odbywały się w 
tym roku w znacznie mniejszym wymiarze i finansowane były ze środków 
własnych Fundacji Spełnionych Marzeń. 

W ramach programu „Aktywizacji-wyrównywanie szans” odbyły się następujące zajęcia: 

• 25.02.2009 Terapia poprzez śmiech z Robem Flemingiem. W ramach 
cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", już po raz kolejny gościliśmy na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala 
przy Litewskiej znakomitego kanadyjskiego komika - Roba Fleminga. Występy 
komików, iluzjonistów i kabareciarzy na stałe weszły do fundacyjnego 
kalendarza wydarzeń, jako element terapii śmiechem. Wizyty te sprawiają, że 
dzieci czują się lepiej, zapominają o chorobie, a dzięki temu szpital staje się 
miejscem bardziej przyjaznym. 
 

• 04.03.2009 Terapia poprzez śmiech z brzuchomówcą Piotrem Borutą. W ramach 
cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", ponownie gościliśmy na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy 
Litewskiej znakomitego brzuchomówcę Piotra Borutę wraz z jego nierozłącznym 
przyjacielem Czocherem. Piotr Boruta jest jednym z Fundatorów i jednocześnie 
członkiem Zarządu Fundacji HEROSI, działającej na rzecz dzieci chorych, 
niepełnosprawnych lub w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Niezwykły 
talent Pana Piotra mogli podziwiać również telewidzowie słynnego programu 
TVN pn. "Mam Talent". 

 
• 28.04.2009 Warsztaty wielokulturowe z Senegalem w IMiD. Na oddziale 

chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka, odbyło się spotkanie z kulturą 
Senegalu, w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Warsztaty wielokulturowe" w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie 
szans". Warsztaty zorganizowała Aleksandra Gutowska, z wykształcenia 
afrykanistka, aktywnie działająca w organizacjach pozarządowych, Prezes 
Fundacji Kultury Świata. 

 
• 13.05.2009 Terapia poprzez śmiech z Klaunem Patefonem na Litewskiej. Na 

oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Terapia poprzez śmiech".  Tym razem naszym i dzieci gościem był Klaun 
PATEFON. Występ składał się z przeplatanych nawzajem numerów cyrkowych i 
"klaunowych", przyprawionych dużą dawką śmiechu. 
 

• 15.05.2009 Warsztaty wielokulturowe z Jamajką. Na oddziale chirurgii 
onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń 
zorganizowała wieczór z kulturą Jamajki w ramach autorskiego programu 
"Aktywizacja i wyrównywanie szans".. Naszymi gośćmi, oprócz Pani Marii 
Dembowskiej - Honorowej Konsul Jamajki, byli jej jamajscy przyjaciele 
mieszkający na stałe w Polsce, którzy opowiedzieli o kulturze i obyczajach w 
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swojej ojczyźnie. O muzyczną oprawę zadbał nasz kolejny gość - Mass Cypher 
(również rodowity Jamajczyk), wprowadzając niezwykle miłą rodzinną 
atmosferę. Paletę barw kultury jamajskiej wzbogaciliśmy paletą smaków 
egzotycznej sałatki owocowej oraz ciasta bananowego upieczonego specjalnie na 
tą okazję przez Panią Dawn Grant-Skiba. 

 
• 19.05.2009 Terapia poprzez śmiech z KLAUNEM KLUSECZKĄ w IMiD. Na 

oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka naszych 
podopiecznych odwiedził KLAUN KLUSECZKA. To już druga wizyta naszego 
gościa w ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 
"Terapia poprzez śmiech". Klaun Kluseczka znany jest również pod 
pseudonimem Clown Cluseczka, a w jego rolę wciela się aktor Paweł Suski. 

 
• 23.06.2009 Warsztaty z kulturą arabską w Instytucie Matki i Dziecka. Na 

oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w ramach programu 
"Aktywizacja i wyrównywanie szans" odbyły się warsztaty wielokulturowe z 
kulturą arabską. Gościem specjalnym był Nassek Zaidi - muzyk z Tunezji - 
absolwent Konserwatorium Muzycznego w Tunisie, mistrz gry na darabukce, od 
dwóch lat mieszkający w Polsce. Podczas warsztatów nasi podopieczni zapoznali 
się z kulturą m.in. państw Maghrebu, a szczególnie z panującymi tam zasadami 
życia i obyczajami wynikającymi z obowiązującej religii - ISLAMU. Wspaniałą 
atrakcją dla dzieciaków był występ Nasseka Zaidi, który mistrzowsko opanował 
grę na darabukce. Pokaz mody kobiet arabskich, degustacja potraw orientalnych i 
drobne upominki w postaci pięknie wykaligrafowanych imion dzieci w jęz. 
arabskim dopełniły całości tego miłego wieczoru. 

 
• lipiec-sierpień 2009 Warsztaty plastyczne z kadrą Przedszkola "Bambino". 

Wakacje na oddziale onkologii przy Litewskiej nie różnią się wiele od innych 
miesięcy. Choroba nie wybiera pory roku, atakuje bez ostrzeżenia zmieniając 
całkowicie życie dziecka i jego rodziny. Dzięki uprzejmości i ogromnemu sercu 
Pani Marty Zbrzeskiej, szefowej Przedszkola "BAMBINO" w Warszawie oraz 
kadry tej placówki czas dzieci upływał w palecie barw cudeniek 
wyczarowywanych podczas warsztatów plastycznych. 

 
• 09 i 17.09.2009 „Terapia poprzez śmiech" z Teatrem "Frico i Coco". W ramach 

cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 
śmiech", na oddziałach onkologii Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej oraz 
Instytutu Matki i Dziecka naszych podopiecznych odwiedzili klowni Teatru 
"FRICO I COCO". To już kolejni klowni, którzy biorą udział w naszym programie, 
bawiąc i rozśmieszając... nie tylko maluchy :-) 

 
• 07.10.2009 „Terapia poprzez śmiech" z Klownem z MIMELLO. Na oddziale 

onkologii szpitala dziecięcego przy Litewskiej odbyło się kolejne spotkanie w 
ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". 
Naszym gościem był KLOWN z MIMELLO, w którego wcielił się Michał 
Niewiadomski. Wyrafinowane sztuczki cyrkowe, zabawne gagi, wspólne zabawy 
naszych gości z maluchami, zmieniają ich smutną codzienność w chwile magii, 
beztroski, dając namiastkę normalnego dzieciństwa. 
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• 19.11.2009 Występ GINA ALIFA w IMiD. Na oddziale chirurgii onkologicznej 
Instytutu Matki i Dziecka odbył się niezwykły pokaz sztuki cyrkowej. "UŚMIECH 
ZA UŚMIECH" - to motto Stanisława Łowickiego - pseudonim sceniczny GIN ALIF. 
Występuje na scenie od 15 lat bawiąc, rozśmieszając, fascynując, a czasem nawet 
lekko przerażając :-). Jego niezwykła osobowość Piotrusia Pana sprawia, że stał 
się ulubieńcem publiczności... w szczególności tej najmłodszej. 

 
VIII. 01-11.07.2009 „WAKACJE Z MARZENIAMI" w Czarnieckiej Górze. 
 
Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała Pierwszy Ogólnopolski Obóz dla dzieci i 
młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej pn. "WAKACJE Z MARZENIAMI". Obóz 
odbył się w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym "Zosieńka" w 
Czarnieckiej Górze (woj. świętokrzyskie), usytuowanym w dolinie rzeki Czarnej, którą 
otaczają wzgórza porośnięte pięknymi lasami sosnowymi, a korzystny mikroklimat 
sprawia, że już od dawna miejsce to znane jest jako region uzdrowiskowy. Uczestnikami 
było 45 dzieci z 7 ośrodków onkologicznych w Polsce: z Kielc, Olsztyna, Białegostoku, 
Lublina, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Bydgoszczy i Łodzi. Fundacja 
Spełnionych Marzeń całkowicie pokryła koszty obozu, tj.: wyżywienie, zakwaterowanie 
oraz wszystkie zaplanowane atrakcje. 
 
 
IX. 13-15.09.2009 I Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży Po Przebytej Chorobie 
Nowotworowej pn. „BENEFIS MARZEŃ". 

 
 
W dniach 13-15 września 2009 r. Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała I 
Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej pod 
patronatem Pani Marii Kaczyńskiej - Małżonki Prezydenta RP. Zjazdowi 
towarzyszyła XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Chirurgia Onkologiczna 
Wieku Rozwojowego" (Warszawa 13-16 września 2009 r.), której Fundacja 
Spełnionych Marzeń była współorganizatorem. Udział w Konferencji wzięły m.in. 
największe w Polsce autorytety w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci i 
młodzieży. W Zjeździe udział wzięły delegacje dzieci i młodzież z 15 ośrodków 
onkologicznych w Polsce, łącznie ok. 270 uczestników. Celem Zjazdu jest m.in. 
budowanie środowisk - osób prywatnych, firm, stowarzyszeń aktywnie 
działających na rzecz pomocy dzieciom chorym i ich rodzinom. To również 
przełamanie stereotypów oraz podniesienie świadomości społecznej wobec 
choroby nowotworowej, a także okazja do nawiązania nowych przyjaźni oraz... 
do przeżycia wspaniałej przygody. 
 
Plan wydarzeń podczas Zjazdu: 
 

13.09.2009 r. - niedziela  

• przyjazd dzieci i młodzieŜy do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, 

• koncert SASHY STRUNIN i dyskoteka. 

14.09.2009 r. - poniedziałek  
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• zwiedzanie Starego Miasta, rejs statkami po Wiśle, obiad w restauracji "Kompania 

Piwna", 

• Uroczysta Gala "Benefisu Marzeń" w Teatrze ROMA. Gościem honorowym Gali 

była Pani Maria Kaczyńska - MałŜonka Prezydenta RP. W Gali wzięły udział 

równieŜ nasze dzieciaki i ich opiekunowie, lekarze z całej Polski biorący udział w 

Konferencji Naukowej, przedstawiciele sponsorów i przyjaciele Fundacji... 

15.09.2009 r. - wtorek  

• wyjazd 

Ogólnopolski Zjazd Dzieci po przebytej chorobie nowotworowej pn. "BENEFIS 

MARZEŃ" na stałe wchodzi do kalendarza wydarzeń Fundacji Spełnionych Marzeń. 
Organizowany będzie co 2 lata. 

 
X. Wydarzenia nie związane bezpośrednio z programami realizowanymi przez 
Fundację Spełnionych Marzeń. 
 

• 10.02.2009 Nagroda Imienia Św. Kamila - dla Fundacji Spełnionych Marzeń. W 
Muzeum Kolekcji Jana Pawła II - Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się 
uroczysta Gala Nagrody Imienia Św. Kamila. Galę uświetnili swoją obecnością 
przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, m.in.: o. 
Arkadiusz Nowak - prowincjał Kamilianów, abp. Józef Kowalczyk - nuncjusz 
apostolski w Polsce, abp. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski. Podczas Gali 
Fundacja Spełnionych Marzeń otrzymała Nagrodę Św. Kamila w kategorii 
"organizacje najbardziej zasłużone w zakresie onkologii dziecięcej". 
 

• 10.06.2009 ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI dla Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Z 
inicjatywy Pani Marii Kaczyńskiej - Małżonki Prezydenta RP w Pałacu 
Prezydenckim odbyła się konferencja pn. "Razem dla dzieci". Konferencji 
osobiście przewodniczyła Pani Maria Kaczyńska, a udział w niej wzięli 
przedstawiciele społecznych organizacji pozarządowych działających na rzecz 
zdrowia dzieci. Wśród zaproszonych organizacji była również Fundacja 
Spełnionych Marzeń, którą reprezentowali jej założyciele Małgorzata i Tomasz 
Osuchowie. Po konferencji w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się 
uroczystość uhonorowania przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego osób 
zasłużonych za działalność na rzecz chorych dzieci, najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi. Wśród uhonorowanych osób byli Małgorzata i Tomasz 
Osuchowie, którzy zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi. 
 

 
XI. Dodatkowe działania mające na celu poprawienie komfortu pacjentów 
oddziałów onkologicznych oraz ich rodziców. 
 

• sierpień 2009 Fundacja odnawia oddziały na Litewskiej i w IMiD. Już po raz 
kolejny Fundacja Spełnionych Marzeń podjęła się remontu oddziałów onkologii 
przy Litewskiej oraz w Instytucie Matki Dziecka. Remonty trwały 2 tygodnie. 
Odnawialiśmy sale pacjentów, korytarze, dyżurki sióstr. Dzięki temu oddziały 
nabrały nowego kolorytu i świeżości, ciesząc oko naszych małych podopiecznych. 
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• Fundacja dodatkowo świadczy nieodpłatne usługi transportowe na terenie 
całej Polski dla pacjentów i ich rodzin z miejsc pobytu do ośrodków 
onkologicznych, oraz ośrodków przeszczepowych. 

 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. 

 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji. 
 
Odpisy uchwał zarządu fundacji stanowią załączniki do sprawozdania. 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 
publicznych, w tym z budżetu Państwa i budżetu gminy), odpłatnych 
świadczeń realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 
Struktura przychodów fundacji w 2009 r.: 
 
Przychody z działalności statutowej – 1 205 770,81 zł 
Składki brutto określone statutem – 0,00 zł 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 571 286,21 zł 
Wpłaty osób fizycznych–571 286,21 zł 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 0,00 zł 
Pozostałe przychody określone statutem – 634 484,60 zł 
Wpłaty osób fizycznych – 62805,06 zł 
Wpłaty osób prawnych – 396 756,86 zł 
Usługi sponsoringu ( reklamowe) 99 966,40 zł 
Pozostałe – 74 956,28 zł 
 
Pozostałe przychody – 78 993,34 zł 
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych– 6 180,67 zł 
Przychody z likwidacji środków trwałych – 0,00 zł 
Dotacje- Mattel Children’s Foundation – 72 627,35 zł 
Inne – 185,32 zł (zwrot nadpłaconych odsetek od niewykorzystanych dotacji z UM w 
2008 r.) 
 
Przychody finansowe – 8 630,89 zł 
Cena sprzedaży akcji i udziałów – 0,00 zł 
Odsetki od lokat, wkładów bankowych – 8 630,89 zł 
Odsetki od pożyczek – 0,00 zł 
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych – 0,00 zł 
Otrzymane dywidendy od akcji obcych – 0,00 zł 
Inne przychody finansowe – 0,00 zł 
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6. Informacja o poniesionych kosztach. 
 
W roku 2009 Fundacja dokonała następujących zakupów na potrzeby dzieci i 
oddziałów onkologii, którymi się opiekuje: 
 
 

� Zakup środków medycznych i lekarstw 
� Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 
� Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały 
� Wywołanie zdjęć z wizyt aktorów oraz z imprez dla dzieci 
� Materiały plastyczne, książki, płyty 
� Weekendowe wycieczki dla dzieci i ich rodzin 
� Pozostałe 
� Zabawki i gry na oddział onkologii 
� Prezenty dla dzieci z okazji urodzin, imienin oraz Świąt 
� „Benefis Marzeń” 
� Wyposażenie oddziałów, remonty 
� Ubrania dla pacjentów 
� Paliwo (m.in. transport pacjentów i ich rodziców) 

 
2 981,44 zł 

97 586,50 zł 
7 322,80 zł 
4 054,71 zł 

14 905,36 zł 
54 214,79 zł 
17 488,26 zł 

6 264,60 zł 
14 786,18 zł 

167 832,08 zł 
26 780,31 zł 

5 694,22 zł 
8 482,43 zł 

 
 
Struktura kosztów poniesionych przez fundacje w 2009 r.: 
 
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 0,00 zł 
świadczenia pieniężne: 0,00 zł 
świadczenia niepieniężne: 0,00 zł 
 
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku Publicznego– 428 393,68zł 
Świadczenia pieniężne: 428 393,68 zł 
 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 423 678,93 zł 
Lekarstwa, środki higieniczne, kosmetyki- 13 358,77 zł 
Zabawki- 5 449,52 zł 
Wyposażenie oddziałów, remonty- 83 037,67 zł 
Ubrania- 17 329,08 zł 
Materiały promocyjne- 55 420,99 zł 
Benefis Marzeń- 22 143,00 zł 
Świadczenia pieniężne – 423 678,93 zł 
Organizacja wycieczek – 3 378,35 zł 
Zakup prezentów i upominków – 11 282,95 zł  
Organizacja imprez – 119 397,21 zł 
Aukcje, zbiórki, darowizny – 4 934,07 zł 
Materiały plastyczne- 5 880,32 zł 
Wywoływanie zdjęć- 4 735,33 zł 
Płyty, gry, filmy- 5 181,95 zł 
Pozostałe – 32 731,74 zł 
Program „Aktywizacja i wyrównywanie szans” – 39 417,98 zł 
świadczenia niepieniężne – 0,00 zł 
 
Koszty administracyjne – 401 253,46 zł 
- zużycie materiałów i energii – 57 941,75 zł 
- usługi obce – 89 873,63 zł 
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- podatki i opłaty- 690,00 zł 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 205 052,02 zł 
- amortyzacja – 37 939,71 zł 
- pozostałe koszty – 9 756,35 zł 
 
Pozostałe koszty – 0,21 zł 
 

Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka 
gospodarczego – 0,00 zł 
Inne – 0,21 zł 
 
Koszty finansowe – 12 772,66 zł 
 
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe 
aktywa finansowe – 0,00 zł 
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie 
realizacji inwestycji– 5 025,44 zł 
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych – 
0,00 zł 
Zapłacone odsetki za nieterminowa regulacje zobowiązań – 14,42 zł 
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy– 0,00 zł 
Ujemne różnice kursowe- 7 732,80 zł 
Inne koszty finansowe – 0,00 zł 
 
 

7. Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 
W 2009 roku Fundacja zatrudniała 5 pracowników na podstawie umowy o prace: 
1. Dyrektor Biura Fundacji 
2. Wicedyrektor Biura Fundacji  
3. Asystentka Prezesa Zarządu – w biurze w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie 
4. Koordynator ds. Projektów Artystycznych 
5. Asystentka Prezesa w biurze w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym 
6. Psycholog Oddziałowy 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje w 2009 r. wynosi 217 852,17 
zł brutto. Nie wypłacono żadnych nagród, premii, ani innych świadczeń. 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów fundacji oraz osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia – 2 600,00 zł 
W 2009 r. wypłacono kwotę 31 200,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład Zarządu. 
Nie wypłacono nagród, premii i żadnych innych świadczeń. 
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia oraz o dzieło wyniosły 58.216,13 zł brutto. 
 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych w 2009 roku. 
 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 
W 2009 r. Fundacja posiadała 3 rachunki bankowe w ING Bank Śląski S.A. Oddział w 
Warszawie ul. Sienna 75 oraz 1 rachunek bankowy w Polbank EFG – EFG Eurobank 
Ergasias S.A. Oddział w Polsce ul. Mokotowska 19, Warszawa. 
 
Na dzień 31.12.2009 na rachunkach bankowych i lokatach ulokowane były następujące 
kwoty: 
 
ING Bank Śląski: 
Rachunek podstawowy nr 16 1050 1025 1000 0022 6597 9068 – 151 060,32 zł 
Rachunek pomocniczy nr 52 1050 1025 1000 0022 6844 0571 – 23 200,14 zł 
Rachunek pomocniczy nr 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304 – 91 967,06 zł 
Polbank EFG: 
Rachunek nr 46 2340 0009 0010 2190 0000 0049 – 173 535,12 zł 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
Fundacja nie nabywała w roku 2009 żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 
W 2009 r. Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości. 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
Fundacja Spełnionych Marzen nabyła w 2009 r. przez środki trwałe na sumę : 

1. Środki transportu (Fiat Doblo) 50.472,01 zł, 
2. Inwestycja w obcym środku trwałym (w szpitalu na Litewskiej) 18.589,99 zł 

 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych w 2009 r. wyniosły: 
504.787,39 zł– wartość aktywów fundacji 
406.102,69 zł– zobowiązania fundacji. 
 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 
wyniku finansowym tej działalności 
W 2009 r. Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty 
państwowe i samorządowe. 
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9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2009 r. 
wynoszą 5.367,75 zł i dotyczą deklaracji składanych za grudzień 2009 r. Wszystkie 
zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2009 r. 
W 2009 r. Fundacja Spełnionych Marzen składała następujące deklaracje podatkowe: 
- PIT 4 R 
- CIT-8 (zeznanie roczne) 
- deklaracje ZUS (DRA) 
- VAT 7 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 
 
 
 
 
Tomasz Osuch       Małgorzata Osuch 
 
 
Prezes Fundacji       Wiceprezes Fundacji 
 


