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Nazwa: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Adres: 

Ul. Nowogrodzka 6A lok. 22, 00-513 Warszawa 

Siedziba: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

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 

- Wiceprezes Fundacji – Małgorzata Osuch, 

zamieszkała: 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 dzieciom chorym na choroby 

nowotworowe oraz niesienia pomocy rodzicom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, 

podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych 

ustawą o działalność 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 dzieci oraz prezentów pozyskanych od sponsorów dla chorych 

dzieci. 

- organizowanie dzieciom przebywającym w szpitalach spotkań z aktorami, cyrkowcami 

oraz    z innymi, interesującymi dzieci, ludźmi, 

- organizowanie występów w szpitalach, 

- organizowanie zajęć dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ, 

- organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci oraz aukcji, 

- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla dzieci i ich 

opiekunów, 

- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z chorymi 

dziećmi, 

- 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 

wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych oraz imprez w ramach współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży a także imprez rekreacyjnych i plenerowych, 

- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 

mogących czasowo opuścić ZOZ i ich opiekunów, 
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- organizowanie spotkań o charakterze naukowo – szkoleniowym z udziałem lekarzy i 

specjalistów mających/lub mogących mieć udział w procesie leczenia chorób 

nowotworowych. 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Terenem działania Fundacji Spełnionych Marzeń jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby 

zapewnić szeroki obszar beneficjentów Fundacja otworzyła Oddziały Regionalne przy 

szpitalach: 

 Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali 

w Lublinie. 

 Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach. 

 Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

dr St. Popowskiego w Olsztynie. 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych 

działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia 

onkologicznego u dzieci i ich rodzin. 

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

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

pokonanie choroby. 

Cele statutowe w 2011 roku były realizowane poprzez następujące programy: 

Programy realizowane bezpośrednio na oddziałach: 

Terapia poprzez śmiech: 

 20.01.2011 z Klaunem Mimello 

W dniu 20 stycznia br. na oddziale onkologii szpitala dziecięcego przy Litewskiej 

odbyło się kolejne spotkanie w ramach naszego cyklicznego programu pn. "Terapia 

poprzez śmiech". Naszym gościem był KLOWN MIMELLO, w którego wcielił się 

Michał Niewiadomski. Spotkania z Klaunami bawią, rozśmieszają, a ich zabawne 

sztuczki cyrkowe i wspólne zabawy z maluchami, zmieniają smutną codzienność 

dzieci w chwile magii i beztroski. Przeważającą część naszych podopiecznych na 
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oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej stanowią maluchy, dlatego 

też staramy się poprzez różnorodne formy zajęć aktywizujących, takich jak warsztaty 

plastyczne, warsztaty muzyczne, czy też spotkania z klaunami, czarodziejami i 

mimami, ofiarować dzieciakom namiastkę normalnego dzieciństwa... spontaniczny 

uśmiech... i chwile zapomnienia. 

 

 10.03.2011 Wieczór z magią Macieja Pola w IMiD w Warszawie 

 

W dniu 10 marca br. na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie odbył się wieczór magii i iluzji. Naszym gościem był Maciej Pol, 

najpopularniejszy iluzjonista polski, laureat wielu międzynarodowych Festiwali Sztuki 

Iluzji, zdobywca Grand Prix na największym Europejskim Festiwalu w Pradze oraz 

gwiazda specjalnych pokazów w Casablance, Paryżu, Wiedniu , Dubaju, Moskwie. 

Tajemniczy i niepowtarzalny styl tworzonych przez niego widowisk, zachwyca 

widownię na całym świecie. Oryginalne, nowoczesne aranżacje, dbałość o szczegóły i 

odpowiednią oprawą pozwalają widzowi przenieść się w inny świat - patrzeć oczami 

dziecka, które nie chce dopatrywać się jak i dlaczego. Występ Macieja Pola, któremu 

asystowała jego żona - Iza, również po raz kolejny zachwycił naszych podopiecznych. 

 

 22.03.2011 "Terapia poprzez śmiech" czyli wiosenne czarowanie w Regionalnym 

Oddziale w Kielcach 

W dniu 22 marca w Regionalnym Oddziale FSM w Kielcach gościliśmy Konrada 

Modzelewskiego z Teatru "FRICO i COCO" - iluzjonistę, komika i "Zawodowego 

Wciskacza Kitu". Pokaz sztuczek magicznych, iluzji oraz spora dawka humoru i 

pozytywnej energii miała za zadanie na dobre przegonić zimę. Za sprawą 

"Zawodowego Wciskacza Kitu" śmiech i wielką radość głośno było słychać na całym 

oddziale. "Terapia poprzez śmiech" to cykliczny program Fundacji Spełnionych 

Marzeń, który na stałe zagościł również na oddziale w Kielcach. Dzieci wraz z 

rodzicami obejrzały, jak czysta książeczka sama wypełnia się kolorowymi obrazkami, 

jak metalowe obręcze przenikają się i łączą w łańcuch!! Oczywiście żadna z 

magicznych sztuczek nie miała prawa się udać bez tajemnego zaklęcia: Hokus Pokus, 

Hanna Barbera...i Różowa Pantera, Bęc!! - po którym wszystko było możliwe ☺. 

Balonikowy piesek słuchał rozkazów, sztuczki z kartami wychodziły doskonale, a za 

uchem dzieci można było znaleźć czerwoną piłeczkę ☺. Na koniec odbył się jeszcze 

niezwykły pokaz lewitacji szklanej kuli. Wiosnę więc przywitaliśmy głośno i 

radośnie, ale żeby zima jeszcze nie wróciła, powtarzajmy razem: Hokus Pokus, Hanna 

Barbera...i Różowa Pantera, Bęc!!  

 24.03.2011 "Terapia poprzez śmiech" z Klaunem Cluseczką na Litewskiej w 

Warszawie 
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W dniu 24 marca naszych małych podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej odwiedził Klaun Cluseczka. Spotkania naszych 

podopiecznych z klaunami, ekwilibrystami, czarodziejami i mimami organizujemy w 

ramach cyklicznego programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapia poprzez 

śmiech". W rolę zabawnego klauna wciela się aktor Paweł Suski. Występy Cluseczki 

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

zabawne gagi, ...a to wszystko okraszone ogromnym poczuciem humoru. 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. 

 05.05.2011 Średniowieczni Rycerze w Regionalnym Oddziale w Lublinie 

W dniu 5 maja na Oddziale Hematologii i Onkologii w Lublinie, dzięki grupie 

artystycznej "Rekonstrukto" już po raz drugi odbyły się warsztaty historyczne. 

Zachęceni sukcesem i pozytywnym odbiorem pierwszego spotkania, tym razem 

mogliśmy przenieś się do czasów średniowiecza. W tę odległą podróż zabrali nas dwaj 

rycerze: Sebastian Bednarz i Łukasz Jagieła. 

Wraz z naszymi podopiecznymi przenieśliśmy się w epokę, gdzie rycerz przybrany w 

swej ciężkiej zbroi, z honorem i męstwem o swój kraj walczył w niedoli. A kiedy 

wybrankę serca swego spotkał, to o jej miłość w pojedynku na białym koniu walczyć 

musiał. Zaś, gdy na wojnę rycerz wyruszał, to swoją ukochaną na wiele lat opuścić 

musiał i tęsknił za nią w oddali i walczył o kraj swój cały, by z dumą wrócić do damy 

swego serca. 

 16.05.2011 "Teatr za Dwa Grosze" Regionalnym Oddziale w Olsztynie 

W dniu 16 maja na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń w Olsztynie na oddziale 

onkologiczno-hematologicznym pojawiły się dwie bardzo utalentowane i 

uśmiechnięte aktorki niezależnego "Teatru za Dwa Grosze". Panie Urszula Dąbrowska 

i Izabela Żukowska przygotowują profesjonalne programy dla dzieci. W tym dniu 

podzieliły się swoim talentem z małymi pacjentami naszego oddziału w spektaklu pt. 

"Wiosna krasnala Hałabały". Spektakl opowiada historię o "Wiośnie w lesie i 

wiewiórki ważnym interesie". Widowisko teatralne w formie żywego planu 

urozmaicone lalkami pozwoliło dzieciom w sposób szczególny odkrywać i przeżywać 

treści w nim zawarte. Na koniec posypały się gromkie brawa, co jednoznacznie 

świadczyło, że występ się spodobał. Warto dodać, że entuzjazm był tak duży, że nasi 

milusińscy włączyli się czynnie w sprzątanie po wydarzeniu ☺, a naszych gości 

odprowadzały machające łapki i serdeczne uśmiechy. 

 08.09.2011 Pokaz magii w Regionalnym Oddziale w Lublinie 
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W dniu 08.09.2011 w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie gościliśmy iluzjonistę - 

Piotra Denisiuka. Pokaz sztuczek magicznych i iluzji wzbudził w naszej publiczność 

zaskoczenie i zdumienie, ale przede wszystkim dodał pozytywnej energii. Dzieci wraz 

z rodzicami obejrzały jak znika magiczna piłeczka, jak z chustki wypadają cukierki i 

jak z pustego kapelusza można wyczarować przedmiot. Oczywiście żadna z 

magicznych sztuczek nie miała prawa odbyć się bez pomocy widowni. Na koniec 

występu odbył się jeszcze niezwykły pokaz tricków z kartami, po którym nasza 

publiczność była dosłownie zaczarowana. Pomimo, iż prawdą jest, że dobry magik nie 

wyjawia swojej wiedzy tajemnej, to nasz ekspert - z przyjemnością podzielił się 

niektórymi sekretami i nauczył naszych podopiecznych sztuczki z kartami. Być może 

w przyszłość niejeden z nas dorówna największemu mistrzowi Davidowi 

Coperfieldowi. 

 21.10.2011 "Terapia poprzez śmiech" z Dr. Clownem w DSK Lublin 

W dniu 21.10.2011r. na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń naszych małych 

podopiecznych na oddziale hematologii, onkologii i transplantologii DSK w Lublinie 

odwiedzili klauny i klaunice z Fundacji Dr. Clown. Nasi zabawni goście czarowali, 

kręcili zwierzątka z balonów, malowali twarze, puszczali bańki mydlane. No i przede 

wszystkim rozdawali magiczne, czerwone noski, które w połączeniu z odrobiną 

uśmiechu pozwalają zapomnieć o wszelkim bólu i smutki.  

Spotkanie z klaunami bawiło i rozśmieszało naszych małych podopiecznych, a ich 

cyrkowe sztuczki i wspólne zabawy z dzieciakami, zmieniły smutną codzienność 

dzieci w chwile radości i beztroski. "Terapia poprzez śmiech" sprawiła, że dzieci choć 

na chwilę zapomniały o chorobie, a szpitalny korytarz rozbrzmiewał radosnym 

śmiechem dzieci.  

 

 08.11.2011 "Terapia poprzez śmiech" z Klownem Mimello na Litewskiej w 

Warszawie 

 

W dniu 8 listopada br. na oddziale onkologii szpitala dziecięcego przy Litewskiej 

odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklicznego programu fundacji Spełnionych 

Marzeń pn. "Terapia poprzez śmiech". Naszym gościem był KLOWN MIMELLO, w 

którego wciela się Michał Niewiadomski. Pan Michał już od dwóch lat odwiedza 

nasze dzieciaki. Jego występy bawią i rozśmieszają naszą małą szpitalną publiczność, 

a jego zabawne sztuczki cyrkowe i wspólne zabawy zmieniają smutną codzienność 

dzieci w chwile magii i beztroski.  

Przeważającą część naszych podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej stanowią maluchy, dlatego też staramy się poprzez 

różnorodne formy zajęć aktywizujących, takich jak warsztaty plastyczne, warsztaty 

muzyczne, czy też spotkania z klownami, czarodziejami i mimami, ofiarować 

dzieciakom namiastkę normalnego dzieciństwa... spontaniczny uśmiech... i chwile 

zapomnienia.  
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 08.11.2011 Jesienna odsłona "Teatru za Dwa Grosze" w Olsztynie 

 

Na oddziale hematologiczno-onkologicznym w Olsztynie od dłuższego czasu 

pojawiają się kolejni goście. Tym razem odwiedził nas zaprzyjaźniony "Teatr za Dwa 

Grosze". W bajce "Przygody Krasnala Hałabały" nadeszła jesień, a nasi bohaterowie 

muszą przygotować się do zbliżającej zimy. Zaradny Hałabała i beztroska Sójka 

wpadają na pomysł, by polecieć na zimę do Afryki... Czy dzieciaki na to pozwoliły?...  

Nietrudno zgadnąć, że nikt się na to nie zgodził, bo jeśli tylko dobrze się 

przygotujemy to Zima nam nie straszna. Na szczęście do tego wniosku doszli Hałabała 

z koleżanką Sójką. Oprócz śmiesznych dialogów nie zabrakło wspólnych piosnek przy 

dźwiękach gitary... Niektórzy nie mogli usiedzieć na miejscu i porwali w radosne 

pląse ... Cały występ zakończył się oklaskami i licznymi uśmiechami na twarzach 

naszych milusińskich.... Morał z tego taki, że nie warto wybierać się jak sójka za 

morze.  

 20.11.2011 Rycerze Olsztyńskiego Zamku w murach Szpitala Dziecięcego w 

Olsztynie 

 

Zazwyczaj w niedzielne popołudnia na oddziale hematologiczno-onkologicznym 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie panuje spokój, jest mniej 

personelu, no i co najważniejsze nie ma stresujących zabiegów. Jednak niedzielę 20 

listopada 2011r. nasi mali pacjenci zapamiętają na długo, a wszystko z powodu 

niespodziewanej wizyty Rycerzy z "Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn" oraz 

Stowarzyszenia Na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki "ARMA-PL". 

Nasi goście mają na celu propagowanie kultury średniowiecza oraz innych dawnych 

sztuk walki, a jednocześnie stanowią bardzo ciekawą formę rozrywki dla tak 

wymagających odbiorców jak nasze dzieciaki z oddziału?. Zobaczyliśmy pokaz walki 

rycerskiej okraszony dowcipnym komentarzem, a każdy zainteresowany mógł na 

żywo dotknąć lub nawet przymierzyć część uzbrojenia naszych bohaterów walki 

wręcz. Najwięcej emocji dał jednak aktywny udział dzieci w próbie pokonania 

rycerza. Zabawa była tak znakomita, że nawet jedna z mam spróbowała swoich sił, a 

za nią na scenę wkroczyła pani pielęgniarka ośmielona aplauzem publiczności. 

 

Warsztaty Plastyczne 

 06.01.2011 Noworoczne warsztaty plastyczne w Kielcach 

 

W dniu 6 stycznia 2011 r. na oddziale onkologii w Kielcach odbyły się pierwsze w 

Nowym Roku warsztaty plastyczne pt. "Prasowanie na oddziale". Celem tych 

warsztatów było skomponowanie i własnoręczne wykonanie przez dzieci prasowanek 

na koszulkach. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i sprawił, że nasza świetlica 

dosłownie pękała w szwach. Maluchy wycinały ze specjalnego papieru obrazki z 
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bajkowymi postaciami lub śmiesznymi napisami. Przy samym wycinaniu obrazków 

widać było po minach dzieci, iż z wielką starannością dbały o każdy, nawet 

najdrobniejszy szczegół. Po osobistym ułożeniu kompozycji koszulki trafiały do 

prasowania, a wtedy....następowała chwila niecierpliwego oczekiwania na efekty :). 

Wszystkie koszulki wyszły perfekcyjnie, a że wykonane zostały własnoręcznie, więc 

radości i dumy z wykonanej pracy było co nie miara :). 

 05.04.2011 Warsztaty plastyczne - "Kolorujemy oddział" w Kielcach 

W dniu 5 kwietnia na oddziale onkologii w Kielcach zorganizowaliśmy naszym 

podopiecznym warsztaty plastyczne, na których dzieci samodzielnie wykonywały 

samoprzylepne witraże techniką Window Art. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały 

dwa dni. W pierwszym dniu dzieci rysowały kontury wybranych przez siebie 

motywów i delikatnie je kolorowały. Drugiego dnia dokończyliśmy dzieło za pomocą 

specjalnych farbek, wypełniając nasze witraże mnóstwem kolorów. Efekt naszej pracy 

przeszedł najśmielsze oczekiwania!!! Dzięki specjalnym farbkom z brokatem, konfetii 

oraz niezliczonym kolorom, nasz oddział zrobił się niesamowicie kolorowy. Na 

drzwiach do sal, oknach i ścianach pojawiło się wiele kolorowych motywów z 

ulubionych bajek oraz nadchodzących świąt. Oprócz świetnej zabawy, dzieci miały 

więc olbrzymią satysfakcję z własnoręcznie wykonanych witraży. Bo nic tak nie 

cieszy jak podziw innych na widok naszej pracy. 

Warsztaty Taneczne 

 18.01.2011 Karnawał z Sambą Brazylijską w IMiD w Warszawie 

W dniu 18.01.2011 r. zgodnie z duchem trwającego karnawału, na oddziale chirurgii 

onkologicznej IMiD zaprezentowaliśmy naszym podopiecznym wieczór z Sambą 

Brazylijską. Spektakl poprowadził Paweł Kucharczyk, pseudonim artystyczny Ed 

Szynszyl, znawca samby i muzyki brazylijskiej oraz menager grupy tanecznej  

"As Belezas do Brasil" (Ślicznotki z Brazylii). Dziewczyny zaprezentowały tańce 

inspirowane Carmen Mirandą i Sambą Rio de Janeiro. Ed Szynszyl wprowadził 

naszych podopiecznych w klimaty gorącej Brazylii, a także zaprezentował najbardziej 

charakterystyczne instrumenty brazylijskie, czego efektem było wspólne 

muzykowanie w rytmie samby. Program naszej karnawałowej podróży wzbogacił 

rodowity Brazylijczyk - mistrz capoeiry - Filipi Do Nasimento. Filipi zaprezentował 

technikę gry na berimbau oraz podstawowe kroki capoeiry. 

 06.02.2011 Pokaz tańca latynoamerykańskiego na Oddziale Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie 

W dniu 6.02.2011 r. na oddziale hematologii, onkologii i transplantologii Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Lublinie, odbył się pokaz tańca latynoamerykańskiego. 

Naszymi gośćmi była czołowa para okręgu lubelskiego w tańcach towarzyskich Kinga 
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Szalast i Michał Kędzierski. W 2010 r. Kinga i Michał zdobyli mistrzostwo okręgu 

lubelskiego w klasie B w tańcach standardowych oraz III miejsce w tańcach 

latynoamerykańskich. Para zatańczyła trzy tańce: rumbe, cha-cha i jiva. Wdzięk, urok 

i nieprawdopodobny temperament pary zachwyciły wszystkich naszych 

podopiecznych i rodziców, a także personel naszego oddziału. 

 14.10.2011 Wieczór z Flamenco w IMiD w Warszawie 

W dniu 14 października na naszej "oddziałowej scenie muzycznej" w Instytucie Matki 

i Dziecka w Warszawie odbył się koncert Flamenco. Dla naszych podopiecznych z 

oddziału chirurgii onkologicznej zagrali i zaśpiewali Magdalena Navarette i Andrzej 

Lewocki. Nasi goście zaprezentowali potężną dawkę śpiewu, tańca i muzyki, a także 

zapoznali naszych podopiecznych z folklorem andaluzyjskich cyganów, skąd 

wywodzą się korzenie i serce flamenco. Nasi goście to pierwsza liga muzyki flamenco 

w Polsce. Magdalena Navarette - to kobieta z pasją, ciągle w drodze między 

Warszawą, Madrytem, urugwajskim Montevideo a irlandzkim Galway. Śpiewa bolera, 

tańczy flamenco, fuzjuje rytmy świata i produkuje własną muzykę. Towarzyszący jest 

na gitarze Andrzej Lewocki jest jedynym polskim muzykiem, który gra na gitarze i 

cajonie jak rodowity Cygan z Andaluzji. Ich ogromna pasja sprawiła, że na chwilę 

"przenieśliśmy się" do malowniczej Sewilli - światowej stolicy flamenco.  

Warsztaty Muzyczne 

 14.01.2011 Koncert Ani Wyszkoni w IMiD  

W dniu 14 stycznia 2011r. na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie, w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń 

pn. "Wieczorki muzyczne", odbył się koncert Ani Wyszkoni. Piosenkarce na gitarze 

towarzyszył Wojtek Klich . W karnawałowej atmosferze na szpitalnym korytarzu 

wybrzmiały największe przeboje Ani Wyszkoni z jej wieloletniej kariery artystycznej, 

m.in. "Narcyz się nazywam", "Agnieszka już dawno...", czy też najnowsze 

kompozycje - "Czy ten Pan i Pani" i "Wiem, że jesteś tam". Okazało, się że nasi 

podopieczni i ich mamy znają niemalże na pamięć wszystkie teksty piosenek artystki, 

czego wyraz dali wspólnym wyśpiewywaniem refrenów. 

 31.01.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z Fundacją ART na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 31 stycznia 2011 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie odbyły się kolejne cykliczne warsztaty muzyczne. 

Organizatorem warsztatów była Maria Reif - prezes Fundacja ART, z którą 

współpracujemy od wielu lat. Fundacja ART zaprezentowała naszym dzieciakom swój 

najnowszy projekt pn. "Pieśni i piosenki, akustycznie i rytmicznie na głos i 

przeszkadzajki". Tym razem pieśni i piosenki stały się pretekstem do stworzenia małej 
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orkiestry symfonicznej i wspólnego koncertowania. Posłużyły do tego klekotki, 

tamburyny, talerze, gongi, grzechotki, marakasy, bębenki ręczne, dzwonki, tykwy z 

ziarnami... czyli wszystko to co daje dźwięk. Wiodącym motywem warsztatów było 

zilustrowanie dźwiękiem wspólnej opowieści. Dzieciakom w tym trudnym zadaniu 

pomagali: Maria Reif oraz wokalistka Anna Artynowska i pianista Andrzej Nikulski. 

 15.02.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z saksofonem na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 15.01.2011 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie odbyły się kolejne warsztaty muzyczne dla naszych podopiecznych, 

których organizatorką jest wolontariuszka Małgosia Cwalina. Naszymi gośćmi byli 

Michał Jaroń - klawisze i Tomek Jaroń - saksofon... bohater dzisiejszych warsztatów. 

Podczas cyklicznych warsztatów muzycznych dzieci zapoznają się z różnymi 

instrumentami muzycznymi, poznają technikę gry na nich, a także odkrywają 

zaczarowany świat nowych dźwięków. Na dzisiejszych warsztatach królował 

saksofon, a towarzyszyło mu elektroniczne pianino. Po krótkiej teorii odbyło się 

wspólne muzykowanie, w którym czynnie wzięli udział nasi mali podopieczni 

akompaniując muzykom, m.in. na tamburynie, bębenku i cymbałkach. 

 01.03.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z kontrabasem i klarnetem na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 1 marca 2011 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie odbyły się kolejne warsztaty muzyczne, będące kontynuacją programu pn. 

"Terapeutyczne muzykowanie". Tym razem nasza wolontariuszka Małgosia Cwalina 

zorganizowała warsztaty pn. "Z muzyką dookoła świata". Naszymi gośćmi byli 

muzycy: Anna Gut - klarnet i Mikołaj Nowicki - kontrabas. W naszą muzyczną 

podróż wybraliśmy się w najodleglejsze zakątki świata. Głównym zadaniem 

dzieciaków było odgadywanie, z jakiego kraju pochodzi dany utwór. Dla ułatwienia 

przygotowaliśmy materiały wizualne z prostymi symbolami charakterystycznymi dla 

odwiedzanego kraju. 

 28.03.2011 Koncert Paulli w IMiD w Warszawie 

W dniu 28 marca br. na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń dla naszych 

podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży Instytutu Matki i 

Dziecka zaśpiewała Paulla - jedna z najpopularniejszych wokalistek popowych w 

Polsce, laureatka wielu prestiżowych nagród muzycznych. Podczas koncertu Paullę 

wspierali na klawiszach i gitarach elektrycznych muzycy z zespołu. Koncerty gwiazd 

polskiej sceny muzycznej na oddziale chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży IMiD 

odbywają się cyklicznie w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 

"Wieczorki muzyczne". Podopieczni Fundacji mieli już okazję usłyszeć na żywo takie 
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gwiazdy jak: Ania Wyszkoni, Patrycja Markowska, Ania Wiśniewska czy zespół 

VOLVER. 

 04.04.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z fletem i obojem na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 4 kwietnia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie rozbrzmiewała muzyka Mozarta, Bacha, Vivaldiego ... na obój, flet i 

instrumenty perkusyjne. Nasza oddziałowa orkiestra ponownie zagrała w ramach 

programu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapeutyczne muzykowanie". Naszymi 

gośćmi były Magdalena Jaworska - flet i Beata Lange - obój, a warsztaty 

zorganizowała Małgosia Cwalina. Podczas warsztatów Beata i Magda zaprezentowały 

swoje instrumenty, a także wyjaśniły naszym dzieciakom technikę gry na flecie i 

oboju. Na początek zagrały kilka klasycznych utworów, a następnie zaprosiły do 

wspólnego muzykowania. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał swój instrument 

perkusyjny i po krótkiej lekcji ... grzechotki, bębenki, janczary i tam-tamy ruszyły z 

koncertem na miarę ...filharmonii. 

 14.04.2011 "Wieczorek muzyczny" z operetką w IMiD w Warszawie 

W dniu 14.04.2011 r. na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w 

ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczorki muzyczne" odbył się 

koncert operetkowo-musicalowy pt. "Baśniowo i Miłośnie ...". W spektaklu wystąpili: 

Katarzyna Laskowska, wybitna pieśniarka operowa oraz Robert Szpręgiel (baryton). 

Na fortepianie grała pianistka Teatru Wielkiego - Małgorzata Piszek. Nasi goście 

zaprezentowali arie z najwybitniejszych światowych operetek, m.in. z "Wesołej 

Wdówki" - Franza Lehara czy "Barona Cygańskiego" - Johanna Straussa. Nasi 

podopieczni usłyszeli również utwory ze znanych musicali, takich jak "Człowiek z La 

Manchy"- Mitchella Leigha i "Upiór w operze" - Andrew Lloyd Webbera. W 

atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych dzieciaki świetnie się wczuły w 

muzykę z czasów naszych prababek ... odkrywając jej niezwykłą magię i energię. 

 21.04.2011 Koncert Grzegorza Markowskiego w IMiD w Warszawie 

W dniu 21 kwietnia br. na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD odbył się koncert 

Grzegorza Markowskiego, legendy polskiego rocka i lidera kultowego zespołu 

PERFECT. Koncert odbył się w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. 

"Wieczorki muzyczne". Podczas wizyty rockman, przy akompaniamencie gitarzysty 

Dariusza Kozakiewicza, zaśpiewał dla dzieciaków swoje największe przeboje, m.in. 

utwór wszechczasów "Nie płacz Ewka".  W przedświątecznej atmosferze szpitalny 

korytarz rozbrzmiewał muzyką i burzą braw. Po koncercie każdy otrzymał autograf i 

mógł sobie zrobić wspólne zdjęcie z ikoną rocka, które z pewnością stanowić będzie 

wspaniałą pamiątkę w rodzinnym albumie. Aby świątecznej tradycji stało się zadość, 
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dzieciaki zostały dodatkowo obdarowane przez Fundację wielkanocnymi zajączkami i 

życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. 

 18.05.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z BEL CONSORT na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 18 maja na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie odbyły się kolejne warsztaty muzyczne w ramach programu Fundacji 

Spełnionych Marzeń pn. "Terapeutyczne muzykowanie". Naszymi gośćmi byli: Sara 

Aasen - sopran, Grzegorz Hardej - kontrtenor, Paweł Lipowski - tenor i Bela Krynicka 

- dyrygent z formacji artystycznej BEL CONSORT. Podczas warsztatów artyści 

zabrali dzieciaki w muzyczną podróż po Ameryce, Afryce i  naszej rodzimej Polsce. 

Dzieci czynnie uczestniczyły w wykonaniu utworów przez zespół, wystukując rytmy 

na bębenku, tamburynie i cymbałkach. Wszyscy razem zaśpiewali na głosy piosenkę o 

egzotycznych owocach: mango i kiwi. Podczas wykonywania fragmentów arii, dzieci 

uczyły się rozpoznawać różne głosy: sopran, tenor czy kontrtenor. Każdy z 

uczestników miał również okazję spróbować swoich sił w roli dyrygenta.  

 25.05.2011 Zespół Pieśni i Tańca "Kielce" w Regionalnym Oddziale w Kielcach 

W przededniu Dnia Matki na nasz kielecki oddział zaprosiliśmy Zespół Pieśni i Tańca 

"Kielce". Pojawiając się na oddziale zespół wzbudził niemałą sensację, a ich kolorowe 

stroje przyciągnęły na naszą świetlicę wszystkich obecnych pacjentów oraz ich 

rodziców. Zapraszając naszych gości spodziewaliśmy się, iż będzie kolorowo i głośno, 

ale to co pokazali członkowie zespołu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania!! 

Szybko się okazało, że zespół nie zamierza tylko zaprezentować swoją działalność, ale 

również czynnie włączyć do zabawy wszystkich obecnych na oddziale . Przekonał się 

o tym między innymi kierownik biura regionalnego, który został zaproszony do tańca 

przez dziewczynę z zespołu, a brawurowe wykonanie oberka nagrodzone zostało 

aplauzem publiczności . Zapewniamy, iż przy tym wirującym tańcu może się nieźle 

zakręcić w głowie! O tym, że tańce ludowe tańczyć mogą nie tylko starsi, ale młodsi 

również, przekonały się wszystkie dzieci. Temperatura na świetlicy szybko wzrosła, 

mimo to nie brakowało śpiewów oraz tańców z głośnym przytupywaniem i 

charakterystycznym "uuu-uu". Na koniec spotkania z Zespołem Pieśni i Tańca 

"Kielce" odbyło się oczywiście pozowanie do pamiątkowego zdjęcia. Zostaliśmy 

również zaproszeni do złożenia rewizyty na próbie zespołu.  

 22.06.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" z "Ko-gutem i spółką" na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 22 czerwca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie wybraliśmy się wraz z naszymi małymi podopiecznymi w muzyczną 

podróż z formacją - "Ko-Gut i spółka". To kolejne spotkanie w ramach programu 
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Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Terapeutyczne muzykowanie". Naszymi gośćmi 

byli: Ania Gut - klarnet, Gabrysia Machowska-Kopietz - fortepian i Piotr Kopietz - 

bandoneon. Nasze trio muzyczne zabrało dzieciaki w podróż do Ameryki 

Południowej, do londyńskiej opery i wiedeńskiej filharmonii. Było i klasycznie i 

współcześnie, niezwykle żywiołowo i z ogromną dawką humoru. Muzycy 

zorganizowali również quiz podczas, którego dzieciaki mieli za zadanie odgadnąć 

motywy muzyczne z najpopularniejszych bajek.  

 13.07.2011 Koncert zespołu VOLVER w IMiD w Warszawie 

W dniu 13 lipca Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała na oddziale chirurgii 

onkologicznej IMiD w Warszawie koncert zespołu VOLVER. Liderzy zespołu - 

Tomek Lubert i Mariusz Totoszko zagrali swoje największe przeboje, takie jak: 

"Chcę", "Jak wulkan", "Volveremos", czy "Z Tobą mam sen". Odbyła się również 

prapremiera piosenki z najnowszej płyty zespołu, która wkrótce ukaże się na rynku 

muzycznym. Chłopaki z zespołu VOLVER od wielu lat grają koncerty dla 

podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń i mają wśród nich swoich wielkich 

fanów. Dzisiejszy koncert również nagrodzony został gromkim brawami. 

Niespodzianką dla muzyków było otrzymanie certyfikatu nominacji do najbardziej 

prestiżowej nagrody FSM - statuetki ALADYNA. Uroczystość wręczenia statuetki 

nastąpi w dniu 26 września w Teatrze Polskim podczas uroczystej Gali II 

ogólnopolskiego zjazdu dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi pn. 

"BENEFIS MARZEŃ 2011".  

 08.09.2011 Koncert Eweliny Flinty w IMiD w Warszawie 

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

Warszawie, w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Wieczorki 

muzyczne", odbył się koncert polskiej wokalistki pop-rockowej - Eweliny Flinty. Na 

naszej oddziałowej scenie muzycznej rozbrzmiały takie przeboje jak "Żałuję" czy 

"Goniąc za cieniem". Wokalistce na gitarach akustycznych akompaniowali Krzysztof 

Kawałko i Radosław Zagajewski. Nasi podopieczni mieli już okazję usłyszeć na żywo 

m.in. takie gwiazdy jak: Grzegorz Markowski, Ania Wyszkoni, zespół VOLVER - 

Tomka Luberta, Patrycję Markowską. Koncerty te cieszą się wśród naszych 

dzieciaków ogromną popularnością, dlatego też już wkrótce kolejne gwiazdy 

odwiedzą naszą oddziałową scenę muzyczną.  

 15.09.2011 Koncert Kasi Kowalskiej na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD 

Na "oddziałowej scenie muzycznej" Fundacji Spełnionych Marzeń po wakacyjnej 

przerwie ruszył cykliczny program pn. "Wieczorki muzyczne". W dniu 15 września 

2011r. na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 

odbył się koncert polskiej wokalistki - Kasi Kowalskiej. Podczas koncertu 
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podopieczni Fundacji usłyszeli największe przeboje wokalistki, min.: "Prowadź 

mnie", "Pieprz i sól" czy przepiękną balladę Leonarda Cohena z filmu Shrek pt. 

"HALLELUJAH". Wokalistce na gitarach akustycznych akompaniowali Jerzy 

Runowski i Bartłomiej Kapłoński. Kasia została niezmiernie miło przyjęta przez 

dzieciaki i ich rodziców. Koncertowi towarzyszyła nastrojowa atmosfera, a na prośbę 

widowni został on przedłużony. Po koncercie Kasia obdarowała dzieci słodkościami, a 

każde oprócz zdjęcia z autografem miało okazję zrobić sobie wspólne pamiątkowe 

zdjęcie. 

 04.10.2011 "Terapeutyczne muzykowanie" na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 4 października na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie odbyły się kolejne warsztaty w ramach programu Fundacji Spełnionych 

Marzeń pn. "Terapeutyczne muzykowanie". Zajęcia poprowadziła Ania Gut (klarnet), 

a do kwartetu muzycznego dołączyli: Iza Kosińska - skrzypce, Maciek Kulesza - 

pianino i Sylwester Zarzycki - trąbka. Podczas cyklicznych zajęć dzieciaki poznają 

budowę instrumentów, ich możliwości muzyczne, technikę gry, a także odkrywają 

zaczarowany świat dźwięków. Warsztatom towarzyszył quiz, w którym dzieci miały 

za zadania rozpoznać motywy muzyczne z najpopularniejszych bajek. Terapeutycznej 

roli muzyki nie musimy udowadniać, przede wszystkim w miejscu tak szczególnym, 

jakim jest szpital. Dla naszych małych podopiecznych to taki mały zastrzyk 

pozytywnej energii, który świetnie uzupełnia się z tym prawdziwym.  

 09.12.2011 Występ wieśniaczego zespołu "MIĄŻSZ" na oddziale w Lublinie. 

Miłym zaskoczeniem dla podopiecznych FSM z lubelskiego oddziału był piątkowy (tj. 

9.12.2011r.) występ wieśniaczego zespołu "MIĄŻSZ". Dzieci podobnie jak i rodzice 

dostali zastrzyk pozytywnej energii wypływającej od Karola, Sebastiana i Asi. 

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w koncercie. Nie obyło się bez tańców, wspólnego 

śpiewania i śmiechu do łez. Dzieci z zachwytem podziwiały magiczny występ, 

nowoczesną historię o czerwonym kapturku i o tym jak rano ciężko wstać z łóżka. 

Bajka o królu Łodondim również zapadła w pamięć naszym podopiecznym. Wszystko 

za sprawą śpiewanego wspólnie refrenu i Świętego Mikołaja, który wkradł się na 

moment, aby odśpiewać fragment piosenki. Dlatego nie bez powodu krzyczano "bis", 

na który nie trzeba było czekać nawet minuty. Atmosfera, jaką stworzył "Miąższ" była 

nie do opisania. Pozwolił wszystkim chociaż na chwile oderwać się od codzienności i 

poczuć energie, którą można przenosić przez "siedmiomiome góry i siedmiomiome 

minuty". 

Warsztaty Wielokulturowe 

 10.03.2011 Żywa lekcja historii na oddziale hematologii, onkologii i transplantologii 

w Lublinie 
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W dniu 10 marca w regionalnym oddziale FSM w Lublinie odbyła się żywa lekcja 

historii pt: "Epoka Szlachecka i staropolski sarmatyzm". Dzięki grupie artystycznej 

"REKONTRUKTO" pod wodzą Pana Pawła Socha i uprzejmości dwóch szlachciców: 

Grzegorza Pawlika i Andrzeja Łyta, mogliśmy się przenieść z naszymi podopiecznym 

w podróż w czasie do krainy, którą obecnie pokrył już kurz minionych wieków, 

zostały jedynie legendy i gorliwi rzemieślnicy odtwarzający dawną kulturę. 

Żywa lekcja historii, to teoria ściśle połączona z praktyką... walka na miecze, 

przymiarka strojów z epoki, zapoznanie się z dekalogiem szlachcica... to bezcenna 

wiedza, którą dzięki naszym gościom przyswoili nasi podopieczni... w przerwie 

między kolejnymi kroplówkami.  

 

 21.06.2011 Wizyta Ambasadora RPA w IMiD 

W dniu 21.06. br. naszymi gośćmi na oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka 

byli: Ambasador Republiki Południowej Afryki w RP - dr LS Ted Pekane z małżonką 

Mananą Pekane oraz pisarka - Engela van Rooyen i Jan Królak (pracownik 

Ambasady). Ponieważ Fundacja Spełnionych Marzeń od kilku lat współpracuje z 

Ambasadą RPA, m.in. w ramach warsztatów wielokulturowych organizowanych 

bezpośrednio na oddziale onkologii IMiD, stąd też wizyta nowo desygnowanego 

Ambasadora RPA. Podczas wizyty Pan Ambasador zapoznał się z działaniami 

Fundacji oraz jej planami na przyszłość. Następnie nasi goście odwiedzili oddział 

chirurgii onkologicznej, którym FSM opiekuje się od 8 lat. Każde dziecko zostało 

obdarowane książką pt. "Vuvuzela", autorstwa Pani Engeli van Rooyen, wydanej 

przez Ambasadę RPA w 2010 r. Pan Ambasador osobiście wpisał się do każdego 

podarowanego egzemplarza. Dodatkową niespodzianką było wsparcie Fundacji przez 

Ambasadę RPA środkami finansowymi w wysokości 1500 PLN z przeznaczeniem na 

ogólnopolski obóz dla dzieci z chorobą nowotworową pn. "Wakacje z marzeniami".  

 18.07.2011 "Nelson Mandela Day" w DOMU RODZICA. 

"Nelson Mandela Day" to coroczny, międzynarodowy dzień przyjęty przez ONZ, 

który jest okazją do wspólnego budowania społeczności, w której żyjemy. To więcej 

niż celebracja życia Nelsona Mandeli, to globalny ruch przenoszący dzieło jego życia 

w nowe stulecie i zmieniający świat na lepsze, bo jak mówił sam Nelson Mandela - 

"nie ma w życiu ważniejszej rzeczy niż dawanie". Z tej okazji w dniu 18 lipca nasz 

DOM RODZICA odwiedzili pracownicy Ambasady RPA w Polsce, z którą Fundacja 

współpracuje od wielu lat. Pragniemy, aby w Domu Rodzica nasi goście i podopieczni 

już od progu czuli serdeczną i ciepłą atmosferę tego miejsca. Do tego właśnie 

potrzebujemy kolorów "Kraju Tęczy", które tchną w otaczającą przestrzeń nowe, 

pozytywne życie. Dlatego też wspólnie z pracownikami Ambasady RPA 

zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne, w ramach których powstały dzieła, które od 

dziś zdobią nasze gabloty informacyjne. 
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 10.10.2011 Pokaz CAPOEIRY w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

W dniu 10.11.2011r na oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Lublinie 

odbył się niezwykły pokaz sztuki walki zwanej CAPOEIRA w wykonaniu członków 

klubu sportowego "Capoeria Sia`o". Każdy z członków klubu nosi przybrane 

charakterystyczne dla jego osobowości imię: Claudio da Silva Correia przyjechał z 

Bazyli i ma przybrane imię "Instruktor Faisce" co oznacza "Trener Iskra", "Sorriso" - " 

Uśmiech", "Catarina" czyli "Kaśka", "Comprido" - Długi, "Ascanhaco" - " Siwy 

brazylijski ptaszek" oraz" Alunos" - po prostu " Uczniowie”. Capoeira wywodzi się z 

tradycji afrykańskich i brazylijskich sztuk walki, a jej cechą charakterystyczną jest 

rytmiczność, taneczna płynność połączona z figurami akrobatycznymi oraz niezwykła 

widowiskowość. Nic więc zaskakującego, że nasi podopieczni byli zachwyceni 

występem "Capoeira Sia`o" i chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania 

brazylijskich piosenek.  

 

Wizyty Gwiazd – w 2011 roku odbyło się 12 wizyt. 

Podopiecznych Fundacji odwiedzili: 

 Szymon Majewski 

 Kuba Wesołowski 

 Małgorzata Foremniak 

 Dorota Gardias 

 Anna Samusionek  

 Katarzyna Glinka 

 Marta Żmuda- Trzebiatowska 

 Paweł Małaszyński 

 Paulla 

 Joanna Jabłczyńska 

 Daria Widawska 

 Grzegorz Markowski  

 Maja Hirsch 

 Magdalena Różczka 

 Marcin Gortat 

 Edyta Olszówka 

 Bilguun Ariunbaatar 

 Sonia Bohosiewicz 

 

Imprezy okolicznościowe 

DZIEŃ DZIECKA 
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 30.05.2011 Dzień Dziecka w Hotelu "DOM CHŁOPA" z DODĄ i Szymonem 

Majewskim 

W dniu 30 maja w hotelu "DOM CHŁOPA" sieci GROMADA w Warszawie 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała Dzień Dziecka dla swoich 

podopiecznych z pięciu ośrodków regionalnych: z Kielc, Olsztyna, Lublina i z dwóch 

ośrodków warszawskich. Największą atrakcją dla naszych dzieciaków była obecność 

DODY i Szymona Majewskiego. Prezenty, wspólne mutomisiowe warsztaty 

plastyczne, pamiątkowe zdjęcia, ...a to wszystko z ich najpopularniejszymi idolami...  

Tradycyjnie w Letniego Świętego Mikołaja wcielił się Szymon Majewski, wręczając 

dzieciakom prezenty ufundowane przez firmę MATTEL POLAND - naszego Partnera 

Programowego. Dodatkowo nasi podopieczni otrzymali od DODY, ufundowane przez 

nią koszulki, które sama zaprojektowała i opatrzyła autografem. Dla maluchów 

przygotowaliśmy występ Klaunów Kluseczki (Paweł Suski) i Patefona (Konrad 

Cupiał). Imprezie towarzyszyły mutomisiowe warsztaty plastyczne przygotowane 

przez Akademię Wolnego Czasu, malowanie buziaków przez Joasię Łupicką, 

kolorowy zawrót głowy z Paniami z salonu fryzjerskiego - HairXtend Poland oraz... 

duuuużo przepysznych słodkości dla podniebienia. 

 01.06.2011 Dzień Dziecka z Edytą Herbuś na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 1 czerwca ruszył Wielki Maraton obchodów Dnia Dziecka we wszystkich 

oddziałach regionalnych w Polsce będących pod opieką Fundacji Spełnionych 

Marzeń. Dzień Dziecka na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie świętowaliśmy razem z Edytą Herbuś, a prezenty jak co roku ufundowała 

Fundacja oraz firma MATTEL POLAND - nasz Partner Programowy. Podczas 

imprezy Edyta zorganizowała dla naszych podopiecznych quiz z różnych dziedzin 

wiedzy, jak geografia czy przyroda. Każde dziecko zanim otrzymało prezent musiało 

odpowiedzieć na zadaną przez Edytę zagadkę, a ponieważ pytania były dostosowane 

do wieku dzieciaków, nie mieli oni wielkiego trudu, aby wejść w posiadanie swojego 

wymarzonego prezentu. Na koniec dzieciaki otrzymały autograf z życzeniami zdrowia 

i zrobiły sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z naszym przemiłym gościem. 

 01.06.2011 Dzień Dziecka z Sz. Majewskim i Bilguunem Ariunbataar w IMiD w 

Warszawie 

W dniu 1 czerwca na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD świętowaliśmy razem z 

naszymi podopiecznymi Dzień Dziecka. Naszymi gośćmi byli Szymon Majewski i 

Bilguun Ariunbataar, czyli słynny korespondent U1 Bator z programu "Szymon 

Majewski Show". Jak co roku prezenty dla dzieciaków ufundowała firma MATTEL 

POLAND - nasz Partner Programowy oraz Fundacja Spełnionych Marzeń. 

Dodatkowo nasi goście mieli za zadanie narysować dla każdego dziecka rysunek i 

opatrzyć go dedykacją z autografem. Nie trzeba chyba nadmieniać, że zabawa przy 

tym była świetna, tym bardziej, że tematy zadane przez naszych podopiecznych były 
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dość oryginalne, np. polska drużyna sportowa, żółw Ninja czy portret Bilguuna 

Ariunbataar . 

 01.06.2011 Dzień Dziecka na wesoło ze Sławomirem Jenerowiczem w Kielcach. 

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

Przygotowywaliśmy się więc do tego dnia szczególnie, a dodatkową motywacją był 

fakt, iż właśnie 1 czerwca obchodziliśmy.... 1 urodziny Regionalnego Oddziału 

Fundacji Spełnionych Marzeń w Kielcach. Okazja do świętowania była więc 

podwójna. W tym dniu, specjalnym gościem naszych małych podopiecznych był 

komik, iluzjonista i terapeuta - Sławomir Jenerowicz, którego wszyscy mieliśmy 

okazję zobaczyć w telewizyjnym show "Mam Talent". "Terapia poprzez śmiech" jest 

jednym z naszych działań na oddziale, a występ pana Sławomira to właśnie 

kwintesencja parodii, skeczów, iluzji oraz wieeeelka dawka dobrego humoru. Dość 

powiedzieć, iż występu komika nie mogły się doczekać dzieci, ale również i dorośli. A 

było warto!! Przez cały pokaz nasza oddziałowa świetlica rozbrzmiewała głośnym 

śmiechem, a niektóre skecze dzieci oglądały z otwartą buzią . Nie zabrakło oczywiście 

wspólnych zdjęć i rozmów, a że świętowaliśmy przecież Dzień Dziecka, również góry 

prezentów!! A dla nas, na 1 urodziny regionalnego oddziału otrzymaliśmy 

najpiękniejszy prezent na świecie....uśmiechy wszystkich dzieci. 

 01.06.2011 Dzień Dziecka ze "SZTUKMISTRZAMI" w Lublinie 

W dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na podopiecznych z 

Lubelskiego oddziału FSM czekało wiele niespodzianek. Główną atrakcją tego miłego 

dnia był występ dziecięcego cyrku "SZTUKMISTRZE" ze szkoły Podstawowej nr 29 

w Lublinie. Młodzi cyrkowcy sztuki ekwilibrystyczne mieli opanowane do perfekcji, 

min. kręcenie talerzem na kijku, żonglowanie piłeczkami, czy chodzenie na ogromnej 

kuli. Nasi mali podopiecznie również mieli możliwość spróbować swoich sił w 

cyrkowych sztukach. Kolejnym miłym akcentem tego dnia, było malowanie twarzy 

naszym podopiecznym. Dzieci zmieniały się w swoje ulubione postacie: pieski, 

tygrysy, spidermana, a nawet ducha. Po wszystkich występach naszych małych 

artystów, przyszła pora na najważniejsze wydarzenie tego dnia, a mianowicie 

wręczenie prezentów naszym podopiecznym, na które czekały z niecierpliwością od 

samego rana. Radości było dużo, bo i prezenty były niezwykle okazałe, za co 

dziękujemy firmom W. Śliwiński z Lublina oraz Mattel Poland, które ufundowały 

prezenty dla naszych wszystkich dzieci. 

 01.06.2011 Dzień Dziecka na cygańską nutę w Olsztynie 

W dniu 1 czerwca, zgodnie z coroczną tradycją nadszedł dzień, w którym wszystkie 

dzieci na oddziale onkologiczno-hematologicznym Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 

mają swoje Wielkie Święto. Już od rana na olsztyńskim oddziale panowała radosna 
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atmosfera. Aby uatrakcyjnić ten wyjątkowy dzień zaprosiliśmy romski młodzieżowy 

zespół "Bachtałe Chavore" (Szczęśliwe dzieciaki), którzy wystąpili ze swoim 

widowiskiem na artystycznej scenie korytarzowej naszego oddziału . Kolorowe stroje 

młodych gwiazd z wdziękiem wirowały w takt płynącej na żywo muzyki cygańskiej. 

Duże wrażenie zrobiły popisy wokalne romskich solistek, które już w tak młodym 

wieku mają głęboko zakorzenioną kulturę, tradycję oraz folklor swoich współbraci. 

Punktem kulminacyjnym był wspólny występ uroczych tancerek w wirujących 

sukniach wraz z kozackimi popisami młodzieńców. Po pokazie w świetlicy 

urządziliśmy wspólną ucztę z ogromną ilością smakołyków i łakoci. Jednak to na co 

czeka każde dziecko tego dnia to wymarzony prezent... i jak co roku dzieci otrzymały 

prezenty ufundowane przez firmę Mattel Poland. Dodatkową niespodzianką był dla 

każdego dziecka album z piosenkami naszych romskich gości. 

ANDRZEJKI 

 30.11.2011 Wieczór Andrzejkowy z Patrycją Markowską w IMiD w Warszawie 

 

W Andrzejkowy Wieczór na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie, na 

zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń odbył się koncert niezwykle popularnej 

wokalistki rockowej - Patrycji Markowskiej (Członek Rady Fundacji Spełnionych 

Marzeń od 2011r). Szpitalny korytarz zapełnił się fanami wokalistki, której piosenki 

zna cała Polska. Patrycji na gitarze akompaniował - Sebastian Piekarek.  

Na naszej "oddziałowej scenie muzycznej" cyklicznie odbywają się koncerty 

akustyczne największych gwiazd estrady, ciesząc się ogromną popularnością wśród 

naszych podopiecznych. Dzisiejszy koncert, jak przystało na Andrzejki, zakończył się 

wróżbami. Każde dziecko otrzymało ciasteczko z ukrytą w jego wnętrzu wróżbą. Na 

pamiątkę tego miłego wieczoru, każdy miał okazję do zrobienia sobie pamiątkowego 

zdjęcia z naszymi gośćmi i otrzymania autografu.  

 

 30.11.2011 Wróżby i czary w Regionalnym Oddziale w Olsztynie 

 

Na oddziale onkologiczno - hematologicznym Szpitala Dziecięcego w Olsztynie staje 

się tradycją świętowanie dnia czarów i magii. Wolontariuszki przebrane za cyganki i 

wiedźmy przepowiadały przyszłość małym pacjentom, przenosząc ich w świat wróżb. 

Dzieci z entuzjazmem i uśmiechem przywitały przybyłych gości. 

Podczas tego szczególnego dnia dzieciaki poddały się magicznemu nastrojowi. Z 

chęcią uczestniczyły we wszystkich zabawach. Największym powodzeniem cieszyły 

się "lizaki przyszłości", gdzie mali i nieco starsi pacjenci mogli odkryć, jaki zawód 

będą wykonywać. Oczywiście nie obyło się bez przekuwania serc z imionami 

przyszłych mężów i żon. Dla bezpieczeństwa naszych milusińskich, typowe wróżby z 

udziałem gorącego wosku zastąpiłyśmy odciskaniem wcześniej wylanej farby na 

kartkę. Dzięki temu dzieci poznały jaki los czeka je w przyszłości. I tak oto jednych 
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czekają wspaniałe podróże, innych natomiast ogromne bogactwo i kariera naukowa. 

Trzymamy kciuki za spełnienie optymistycznych wróżb naszych pacjentów. 

 

 30.11.2011 Wieczór Andrzejkowy w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

 

W dniu 30 listopada 2011r. w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w 

Lublinie świętowaliśmy Andrzejki. Tradycją jest, by tego dnia całkowicie zawierzyć 

wróżbom i czarom. Bo jak mówią legendy, tego wieczora wróżby orzekają o losie, nie 

o zwykłym losie, ale tym związanym m.in. z zamążpójściem . Tak więc, jak przystało 

na prawdziwe Andrzejki, odwiedziły na 3 dobre wróżki: Selena, Irmina i Kalipsa. . 

Było lanie gorącego wosku, który po zastygnięciu w różne dziwne kształty się 

przemienia i przyszłość przepowiada, były magiczne kości, słodkie cukierkowe 

wróżby i wróżenie z kart, a że tylko same dobre przepowiednie były, życzymy, aby 

andrzejkowe wróżby spełniły się wszystkim. 

MIKOŁAJKI 

 03.12.2011 Wizyta Świętego Mikołaja z Laponii na Litewskiej w Warszawie. 

 

W dniu 3 grudnia 2011 r. na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej 

w Warszawie naszych podopiecznych odwiedził Święty Mikołaj ...ten jedyny 

...najprawdziwszy, który na co dzień mieszka w Laponii pod kołem podbiegunowym 

...tam, gdzie co roku dzieci z całego świata wysyłają miliony listów z prośbą o 

wymarzony prezent gwiazdkowy. Dzięki przyjacielowi fundacji - Michałowi Dżodze, 

tradycją się stało, że do naszych dzieciaków co roku przyjeżdża właśnie ten 

prawdziwy ...Szef wszystkich Mikołajów .  

Wizytę poprzedziły świąteczne warsztaty plastyczne, podczas których dzieci pod 

okiem Śnieżynek Świętego Mikołaja i naszych wolontariuszek malowały bombki na 

choinkę. Święty Mikołaj obdarował dzieci pięknymi prezentami oraz zebrał 

zamówienia na prezenty gwiazdkowe. Najważniejsza jednak była wspólna fotografia, 

która na zawsze będzie stanowić niezbity dowód na istnienie Świętego Mikołaja. A 

gdyby ktoś jeszcze nie zdążył napisać listu do Świętego. 

 

 05.12.2011 Akcja "Sanie Świętego Mikołaja" dla naszych dzieciaków 

 

W dniu 5 grudnia do ośrodka Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "DOM RODZICA" 

zajechały Sanie Świętego Mikołaja wypełnione po brzegi darami dla naszych 

podopiecznych z pięciu ośrodków onkologicznych w Polsce. Organizatorem i 

koordynatorem akcji był ks. Paweł Rycyk - kapelan FSM oraz katecheta i opiekun 

szkolnego wolontariatu w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie. Przy współpracy z gimnazjalnym wolontariatem oraz młodzieżowym 
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wolontariatem Wincentyńskim działający przy kościele Świętego Krzyża w 

Warszawie młodzież zebrała !!! 26 !!! ogromnych kartonów wypełnionych 

materiałami plastycznymi dla naszych dzieciaków.  

Dary te służyć będą naszym dzieciakom przez czas dłuższy, nie tylko ten świąteczny, 

rozwijając ich kreatywność, wyobraźnię i dając namiastkę normalnego dzieciństwa. 

Fundacja niemal codziennie organizuje warsztaty plastyczne dla swoich 

podopiecznych. Nasi wolontariusze w ramach zajęć arteterapii starają się, aby 

maluchy na oddziałach onkologii poczuły się choć przez chwilę jak w przedszkolu lub 

na zajęciach plastycznych w szkole, zapominając tym samym o szpitalnej 

rzeczywistości. 

 

 06.12.2011 Mikołaj w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii DSK w 

Lublinie 

 

Mikołajki - to jeden z najpiękniejszy świąt dla dzieci. Jak co roku, staramy się, aby w 

ten wyjątkowy dzień nasze dzieciaki, mimo pobytu w szpitalu, świetnie się bawiły i 

miło go wspominały. Odwiedziny Świętego Mikołaja z Aniołkami wzbudziły 

ogromne emocje wśród naszych podopiecznych z Regionalnego Oddziału Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Lublinie.  

Jak tradycja nakazuje, Mikołaj przybył z wielkim workiem niezwykłych prezentów, 

na które nasze dzieciaki z niecierpliwością czekały już od samego rana. Dopisała nam 

nawet pogoda, bo za oknem spadł pierwszy śnieg... cóż ... widać, że Mikołaj umie nie 

tylko spełniać marzenia dzieci, ale także potrafi zadbać o to, by miał jak dotrzeć 

swymi saniami do każdego dziecka. 

 

 06.12.2011 Mikołajki z Szymonem Majewskim i Bilguunem Ariunbaatarem w IMiD 

w Warszawie 

 

Tegoroczne Mikołajki na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie 

postanowiliśmy zorganizować na wesoło. W tym celu zakupiliśmy dla każdego 

dziecka zestaw kreatywny Fuzzoodles - do robienia stworów, potworów i przeróżnych 

cudaków. Warsztaty odbyły się pod okiem Szymona Majewskiego i Bilguuna 

Ariunbaatara - najsympatyczniejszego Mongoła w Polsce. Po krótkim instruktażu 

udzielonym przez naszych gości, dzieciaki miały za zadanie wykonać 

najśmieszniejszego cudaka, który na koniec podlegał surowej ocenie komisji 

sędziowskiej.  

W prezencie za kreatywność i poczucie humoru każdy otrzymał upominek od fundacji 

oraz pamiątkowe zdjęcie z Szymonem i Bilguunem. Mikołajkowa atmosfera na 

oddziale zdecydowanie odbiegała od codzienności ... radosny gwar dochodził ze 

wszystkich sal, a uśmiechy nie schodziły z buzi naszych dzieciaków ... fuzzoodlesowa 

terapia zadziałała. 

GWIAZDKA 
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 13.12.2011 MATTEL POLAND, S. Bohosiewicz i VOLVER ze świąteczną misją na 

Litewskiej w Warszawie 

 

W Fundacji Spełnionych Marzeń rozpoczął się Wielki Maraton Gwiazdkowy, który 

obejmie dziecięce oddziały onkologii we wszystkich Regionalnych Oddziałach 

będących pod opieką fundacji. W dniu 13.12.2011 kolędowaliśmy na oddziałach 

onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. O oprawę 

muzyczną zadbali: Sonia Bohosiewicz oraz Tomek Lubert i Mariusz Totoszko z 

zespołu VOLVER, wyśpiewując z dziećmi i ich rodzicami najpiękniejsze kolędy. Do 

orszaku świątecznego dołączyły Śnieżynki z firmy MATTEL POLAND z saniami 

pełnymi prezentów ...prosto od Świętego Mikołaja.  

Aby bożonarodzeniowej tradycji stało się zadość, po wspólnym kolędowaniu i 

rozdaniu dzieciakom prezentów, podzieliliśmy się opłatkiem, życząc wszystkim siły, 

wytrwałości i nadziei oraz zdrowia i ... spełnienia marzeń.  

 

 14.12.2011 Gwiazdka z Honoratą Skarbek i Tomkiem Lubertem w IMiD w 

Warszawie 

 

W dniu 14 grudnia 2011 Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała Wieczór 

Wigilijny dla dzieci i młodzieży z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w 

Warszawie. Gośćmi Fundacji byli: Honorata Honey Skarbek - młoda wokalistka 

popowa oraz Tomek Lubert - uznany kompozytor, gitarzysta i producent muzyczny, a 

także wysłanniczki Świętego Mikołaja z firmy produkującej zabawki dla dzieci - 

MATTEL POLAND. Na szpitalnym korytarzu rozbrzmiały najpiękniejsze polskie i 

zagraniczne kolędy ... w rockowej aranżacji. Do wspólnego kolędowania dołączyli 

zarówno dzieciaki jak i ich rodzice.  

Boże Narodzenie to również prezenty od Świętego Mikołaja, na które wszystkie dzieci 

- te małe i te duże, czekają z utęsknieniem. Dlatego też firma MATTEL POLAND, z 

którą Fundacja współpracuje od wielu lat, obdarowała wszystkich wspaniałymi 

upominkami. Wieczór zakończył się wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami oraz 

życzeniami zdrowia i ... spełnienia marzeń. 

 

 20.12.2011 Gwiazdka z Sonią Bohosiewicz w Regionalnym Oddziale FSM Lublinie 

 

Święta Bożego Narodzenia - rozświetlona lampeczkami choinka, ciepło domowego 

ogniska, rodzina zgromadzona przy stole zastawionym świątecznymi potrawami � i 

Święty Mikołaj pukający do okna � NIESTETY � nie wszystkie nasze dzieciaki ten 

świąteczny czas spędzą z najbliższymi w domu. Można jednak sprawić, by choć przez 

chwilę zapomniały o szpitalnej rzeczywistości. Dlatego też wybraliśmy się do 

dzieciaków z lubelskiego oddziału onkologii z nietypowym Świętym Mikołajem, w 

którego wcieliła się Sonia Bohosiewicz. A jak Mikołaj... to i obowiązkowo prezenty... 

o które tradycyjnie zadbała firma MATTEL POLAND - partner strategiczny FSM. 

Przybycie tak znanej gwiazdy sprawiło ogromne poruszenie wśród dzieciaków ... i 
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jednocześnie zaciekawienie... cóż ją tu sprowadza ???. Kiedy jednak okazało się, że 

Sonia jest wysłannikiem Świętego Mikołaja, radość była tym większa. A po 

uśmiechniętych buziach dzieciaków stwierdzamy, że świąteczna misja się udała. 

 

 20.12.2011 Magiczna Wigilia w Regionalnym Oddziale w Olsztynie 

 

Na oddziale olsztyńskiego szpitala dziecięcego nadszedł świąteczny czas. Na 

korytarzu pojawiła się choinka, w oknach białe śnieżynki, sale zdobią kolorowe 

łańcuchy � oczywiście własnoręcznie wykonane przez dzieci. Czas zatem rozpocząć 

świętowanie !!! W niedzielę 20 grudnia na naszą oddziałową Wigilię zaprosiliśmy 

niezwykle zacnych gości: zespół Czerwony Tulipan z panem Stefanem Brzozowskim 

na czele, naszą zaprzyjaźnioną gwiazdę Annę Samusionek, a także Pana Iluzjonistę, 

który zaprezentował naszym ciekawskim milusińskim pokaz świątecznej magii. Nie 

mogło również zabraknąć naszych wspaniałych wolontariuszy, sponsorów i przyjaciół 

fundacji� i przede wszystkim Świętego Mikołaja. Głównymi bohaterami tej 

uroczystości byli jednak nasi mali pacjenci z rodzicami, a nawet rodzeństwem i 

dziadkami.  

Już od godziny 14 na oddziale panował radosny gwar. Jak bożonarodzeniowy zwyczaj 

nakazuje, świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnego kolędowania z zespołem 

Czerwony Tulipan. Potem odwiedził nas Św. Mikołaj � jak zwykle mocno 

zapracowany - dla nas jednak czas znalazł i każdemu dziecku przywiózł wymarzony 

prezent. Jak co roku Św. Mikołaj zaopatrzył się w prezenty w firmie MATTEL 

POLAND, która najlepiej wie czym dzieciaki lubią się bawić ?. Miłą niespodzianką 

była również wizyta Ani Samusionek, która wcieliła się w rolę Śnieżynki. By tradycji 

stało się zadość nie mogło zabraknąć stołu wigilijnego z postnymi potrawami, który 

cieszył się dużym zainteresowaniem.  

 

 22.12.2011 Gwiazdka w Regionalnym Oddziale w Kielcach 

 

W dniu 22 grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy 

Gwiazdkę dla naszych podopiecznych na oddziale onkologii w Kielcach. Świąteczny 

czas, to czas wyjątkowy dla wszystkich dzieci, które nie mogą się już doczekać 

prezentów i tego faktu nie zmienia nawet choroba i pobyt w szpitalu oraz brak śniegu 

za oknem. Prezenty pod choinką muszą być, koniec i kropka. Tym razem do pomocy 

w rozdawaniu prezentów zaprosiliśmy delegację pracowników Izby Celnej w 

Kielcach, którzy w ramach zbiórki w swoim miejscu pracy zebrali i przekazali nam 

mnóstwo materiałów plastycznych.  

Farby, plastelina, papier kolorowy i wiele innych rzeczy, ułatwią nam codzienną pracę 

z dziećmi oraz organizowanie jeszcze ciekawszych warsztatów plastycznych na 

oddziale. Wokół oddziałowej choinki zebrały się wszystkie dzieci, dla których pokaz 

swoich umiejętności przygotowała Aleksandra Kępa - Mistrzyni Polski w Fitness 

Dzieci. Po pokazie przyszedł kulminacyjny moment, czyli wręczanie prezentów. 

Autentycznej radości i zachwytu nie było końca  lalki, samochody, elektroniczne gry, 
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ruchome maskotki i klocki, sprawiły, że uśmiech długo nie schodził z twarzy dzieci. 

Dzięki partnerom Fundacji, udało się nam sprawić, iż dzieci na chwilę zapomniały o 

chorobie i pobycie w szpitalu. I o to w tym wszystkim chodzi.  

 

 22.12.2011 Fundacja DUVAL ze świąteczną misją na Litewskiej w Warszawie 

 

W dniu 22 grudnia 2011r. na oddziałach onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala 

przy Litewskiej gościliśmy dwie Śnieżynki - wysłanniczki Świętego Mikołaja: Lindę 

Sztyller i Ewę Makaruk z Fundacja Duval. Fundacja zakupiła wspaniałe prezenty 

gwiazdkowe, którymi obdarowała nasze dzieciaki. Założycielem Fundacji Duval jest 

Mark Stanisław Duval - Brytyjczyk polskiego pochodzenia. Idea powołania fundacji 

zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy potrzebującym na terenie Polski. Jednym z 

założeń Fundacji jest organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i 

niepełnosprawnych dzieci.  

Fundacja Spełnionych Marzeń współpracuje z Fundacją Duval od 2011r. W ramach 

tej współpracy Duval sfinansował wyjazd części dzieci na organizowany przez 

Fundację Spełnionych Marzeń coroczny obóz wakacyjny dla dzieci z chorobą 

nowotworową pod nazwą "Wakacje z Marzeniami". W imieniu naszych 

podopiecznych składamy serdeczne podziękowania za okazaną pomoc naszym 

dzieciakom. Ich uśmiech to również Wasza zasługa. 

 

 22.12.2011 Wigilia w Regionalnym Oddziale w Lublinie 

 

W dniu 22 grudnia, na oddziale Hematologii i Onkologii DSK w Lublinie odbyła się 

świąteczna kolacja wigilijna dla naszych małych pacjentów. Przygotowania zaczęły 

się już parę dni wcześniej, kiedy to dzieci tradycyjnie ubierały choinkę, wspólnie z 

wolontariuszami przygotowywały ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Z wizytą 

przyszły również do nas Mikołajki ze szkoły w Puławach, które obdarowały nasze 

dzieciaki własnoręcznie wykonanymi aniołkami, szopkami i choinkami.  

Było świątecznie i nastrojowo, oddziałowa świetlica rozbrzmiewała 

bożonarodzeniowymi kolędami, a na świątecznym stole królowały wszelkie 

tradycyjne potrawy (Wielkie podziękowania dla naszych darczyńców ?). Żeby 

świątecznej tradycji stało się zadość, wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem, życząc 

wszystkim siły, wytrwałości, nadziei, zdrowia oraz ... spełnienia Marzeń.  

INNE 

 15.01.2011 "Beautyful Day" w Regionalnym Oddziale w Kielcach  

 

W dniu 15 stycznia w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w 

Kielcach zorganizowaliśmy kolejną już edycję "Beautyful Day". Naszymi gośćmi 

były profesjonalne kosmetyczki, Panie Dorotka Miter i Magdalena Puchała, a czynnie 

im asystowała nasza wolontariuszka Wiola Krawczyk. Każdej kobiecie, czy to małej 
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czy dużej, upiększanie sprawia wiele radości i uśmiechu. Taki też cel towarzyszył 

naszemu Dniu Piękności. Chętnych na manicure i makijaż było co nie miara!! Panie 

kosmetyczki wykonywały cuda na paznokciach dziewczynek, a dla przyglądających 

się z zaciekawieniem chłopców, też znalazły coś ciekawego. Wykonany na ręce tatuaż 

to było coś! :) Długo trwały rozmowy o trendach w kosmetyce oraz o tym, jakie 

wzory będą królowały w tym sezonie? Wprawdzie wszystkie nasze podopieczne są 

piękne, ale nie odmówiły sobie makijażu. Do zabawy wciągnęliśmy również mamy i 

w ten sposób cały oddział pełen był pięknych kobiet! W rewanżu za takie upiększanie 

dziewczynki pomalowały paznokcie paniom kosmetyczkom :) Głośny śmiech i 

zabawa dochodząca z oddziałowej świetlicy były dowodem, iż udało nam się 

zakładany cel spełnić w 100%!!! 

 

 

 11.02.2011 Wizyta Małżonki Prezydenta RP w IMiD w Warszawie. 

 

W dniu 11 lutego 2011r. (piątek) z okazji Światowego Dnia Chorego, w Instytucie 

Matki i Dziecka w Warszawie wizytę złożyła Pani Anna Komorowska - Małżonka 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ważnym punktem wizyty były odwiedziny 

małych pacjentów Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Honorowego 

gościa powitali: lek. med. Sławomir Janus - dyrektor IMID, Prof. dr hab. med. 

Wojciech Woźniak - Kierownik oraz Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych 

Marzeń. Była to okazja do zaprezentowania osiągnięć Kliniki w leczeniu schorzeń 

nowotworowych u dzieci i młodzieży. Pani Prezydentowa obdarowała dzieci 

uroczymi pluszakami, a także znalazła czas na miłą rozmowę zarówno z dziećmi jak i 

z ich rodzicami. 

 

 17.02.2011 Wizyta brygady antyterrorystów w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Lublinie. 

 

W dniu 17 lutego na oddziale hematologii, onkologii i transplantologii Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Lublinie odwiedziła naszych podopiecznych prawdziwa 

brygada antyterrorystów oraz Sierżant Poli i jego policyjna partnerka - Sierżantka 

Alicja - policyjni przyjaciele dzieci. Brygada antyterrorystów pracuje w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Lublinie i na co dzień przede wszystkim trenuje i doskonali 

swoje umiejętności, aby być gotowym na każdą specjalną akcję. Nasi goście 

zaprezentowali dzieciom uzbrojenie oraz indywidualne wyposażenie swoich 

mundurów, jak również pozwolili naszym podopiecznym choć na chwilę poczuć się 

jak funkcjonariusze policji. Dzieci z uśmiechem na twarzy mierzyły policyjne 

kamizelki, kaski, oraz maski przeciwgazowe. Żaden z chłopców nie mógł sobie 

odmówić przyjemności potrzymania choć przez chwilę policyjnej broni. Dzieci bardzo 

się cieszyły z wizyty naszych gości i każdy chciał sobie zrobić z Nimi pamiątkowe 

zdjęcie. 
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 21.03.2011 "Odlot Marzanny" w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie.  

 

Hu Hu - ha, Hu Hu - ha - zima już nie jest zła!!!... W pierwszy dzień wiosny tj. 21 

marca, staropolskim zwyczajem jakim jest Topienie Marzanny, wraz z podopiecznymi 

Lubelskiego Oddziału FSM pożegnaliśmy zimę. Ze względów logistycznych nasze 

pożegnanie było troszkę inne od tradycyjnego topienia kukiełki. Po pierwsze nasza 

Marzanna nie była ze słomy ...tylko z balonów i nie topiliśmy jej, ... a pozwoliliśmy 

odfrunąć, ...ale zimę na pewno mamy za sobą. Naszą Marzannę robili mali i duzi, 

pacjenci i wolontariusze, rodzice i pracownicy. Wszyscy chcieli jak najszybciej 

powitać wiosnę. Marzanna była ogromna, każdy przypiął swój balon na znak 

pożegnania zimy. Nasza Balonowa Marzanna dostała również swój identyfikator, w 

którym był liścik z pozdrowieniami od pacjentów z Kliniki Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii w Lublinie oraz prośbę do osoby, która znajdzie Marzannę, aby 

przesłała nam pocztówkę, na którą zresztą z niecierpliwością czekamy. 

 

 13.04.2011 "Warsztaty kulinarne" na oddziale w Kielcach 

W dniu 13 kwietnia br. na oddziale onkologii Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 

w Kielcach odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne. Tematem przewodnim naszych 

warsztatów były owoce z całego świata oraz poznawanie smaków: słodkiego, 

kwaśnego, gorzkiego, cierpkiego. Do dyspozycji naszych podopiecznych były owoce: 

mango, papaja, awokado, gruszki, jabłka, banany, kiwi, winogrona białe i czerwone, 

ananasy, mandarynki, grapefruity i wiele innych. Po umyciu rączek dzieci zasiadły 

wspólnie do robienia sałatki owocowej. Pierwszym zadaniem było obranie owoców i 

pokrojenie ich w kostkę. Zgodnie z zasadami naszych warsztatów, rodzice mogli się 

jedynie przyglądać, jak ich pociechy dzielnie walczą z owocami. Nie na darmo mówi 

się przecież, że "gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść" ☺. Gdy już wszystkie 

owoce wylądowały w osobnych miseczkach nadszedł czas odgadywania smaków. 

Dzieci z zamkniętymi oczami musiały rozpoznać, jaki owoc przed chwilą wylądował 

w ich ustach, opisać jego smak, czy jest twardy czy miękki? Do tej zabawy 

zaprosiliśmy także rodziców dzieci. Wreszcie nadszedł czas na robienie owocowych 

sałatek. Każde dziecko komponowało składniki według swojego pomysłu i 

upodobania. Do zrobienia sosu owocowego użyliśmy jogurtu naturalnego. Wbrew 

naszym obawom na stole nie został najmniejszy kawałek, a owocowy zapach długo 

unosił się na oddziale.  

 20.04.2011 Gotowanie z Karolem Okrasą w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie 

W dniu 20 kwietnia br. na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka 

odbyło się kolejne spotkanie kulinarne, w ramach projektu Fundacji Spełnionych 

Marzeń pn. "Smaki Spełnionych Marzeń". Gościem Fundacji był kucharz Karol 

Okrasa - znany szerokiej publiczności z telewizyjnych programów o kulinariach, 

takich jak "Kuchnia z Okrasą" w TVP1 czy "Smaki czasu z Karolem Okrasą" w 
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TVP2. To już kolejna wizyta znanych kucharzy u podopiecznych Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Karol Okrasa przygotował dla dzieciaków wspaniały deser z 

serków mascarpone, wzbogacony owocami, czekoladą, kruchymi ciasteczkami i 

oczywiście okraszony ciekawymi opowieściami gościa. Nie musimy dodawać, że 

apetyty dopisywały nawet najwybredniejszym podniebieniom. Na koniec każdy mógł 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze znanym kucharzem. 

 06.05.2011 Projektanci mody "Krajewscy" spełniają marzenie Ewy 

Ewę poznaliśmy dwa lata temu na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie, gdzie przez wiele miesięcy walczyła z chorobą 

nowotworową. Długotrwałą chemioterapię Ewa zakończyła szczęśliwie i dziś 

przyszedł czas na realizację jej marzeń. Jednym z nich jest zostać projektantką mody. 

Dlatego też Fundacja Spełnionych Marzeń postanowiła wyjść naprzeciw marzeniom 

Ewy i zorganizowała warsztaty kreatywne w Atelier Projektantów Mody - Ewy i 

Piotra Krajewskich. W dniu 6 maja Ewa została zaproszona przez Ewę i Piotra 

Krajewskich do ich Atelier, aby poznać tajniki sztuki projektowania strojów. Podczas 

spotkania Ewa zapoznała się z historią mody, uczyła się rozróżniać kolekcje znanych 

projektantów, oraz pod okiem specjalistów zaprojektowała dwie wymarzone suknie. 

Na kolejnym spotkaniu, po zakupie odpowiednich materiałów, Ewa wspólnie z 

projektantami samodzielnie uszyje zaprojektowane przez siebie sukienki. Finałem 

projektu będzie udział Ewy w grudniowym Pokazie Mody Fundacji Spełnionych 

Marzeń pn. "Dzieci Dzieciom", gdzie na wybiegu zaprezentuje swoje dzieło. 

 12.06.2011 Samsung Athletic Cup Kraków 2011 

W dniu 12 czerwca na krakowskim Stadionie Lekkoatletycznym AWF odbył się 

ogólnopolski finał zawodów Samsung Athletic Cup Kraków 2011. Głównym celem 

zawodów Samsung Athletic Cup, organizowanych od 2004 roku przez firmę Samsung 

Electronics, jest odkrywanie młodych talentów sportowych i umożliwienie im 

profesjonalnej kariery. Rywalizacji sportowej towarzyszył bieg pokazowy w sztafecie 

4x4, w którym udział wzięli krakowscy politycy, znani sportowcy, zawodnicy 

Samsung Athletic Cup 2011 oraz podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Fundację reprezentowali: Kasia Miś i Robert Kipiel z kliniki onkologii i hematologii 

Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Dagmara Matysek - pacjentka oddziału 

onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Kielcach. Drużynę dopełniła 

szkolna koleżanka Kasi - Jola Strzelecka. Medalu nie było, ale po raz kolejny nasze 

dzieciaki udowodniły, że woli walki im nie brakuje. A w prezencie za sportową 

postawę, każdy otrzymał od firmy Samsung aparat fotograficzny oraz puchaty 

upominek od Fundacji Spełnionych Marzeń.  

 12.06.2011 Udział FSM w 8. Ogólnopolskich Dniach Integracji "Zwyciężać Mimo 

Wszystko". 
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W dniu 12 czerwca Fundacja Spełnionych Marzeń wzięła udział w finałowym 

koncercie "Razem Mimo Wszystko", który odbył się w ramach 8.Ogólnopolskich Dni 

Integracji zorganizowanych przez Fundację Anny Dymnej - Mimo Wszystko. Podczas 

koncertu na krakowskim rynku zaprezentowały się organizacje, które niosą pomoc 

osobom chorym, niepełnosprawnym i uzdolnionym muzycznie. Oprócz FSM swoją 

działalność zaprezentowały: Fundacja "Doktor Clown", Towarzystwo Pomocy 

Głuchoniewidomym, Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 

"Matio, Fundacja Braci Golec, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem 

Downa "Bardziej Kochani" oraz Fundacja "Gajusz" - Hospicjum dla Dzieci.  

Fundację Spełnionych Marzeń reprezentowali jej założyciele Małgosia i Tomek 

Osuchowie oraz była pacjentka oddziału onkologii, a dziś wolontariuszka w 

regionalnym oddziale FSM w Kielcach - Wiola Krawczyk oraz nasza mała 

podopieczna z oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego w Kielcach - Gabrysia 

Wawrzusiak. Każdej organizacji towarzyszyła na scenie gwiazda, m.in.: Natalia 

Kukulska, Ewelina Flinta, Golec uOrkiestra, Maciej Balcar, Adam Nowak z zespołu 

Raz Dwa Trzy oraz Jacek i Andrzej Zielińscy z zespołu Skaldowie, którzy zaśpiewali 

specjalnie dla nas. W finale koncertu wśród wirujących kolorowych parasoli, baniek 

mydlanych i sztucznych ogni, w niebo wzbiły się białe balony symbolizujące 

marzenia. - Żegnając się z publicznością i uczestnikami koncertu, Ania Dymna 

zacytowała Walta Disneya - "Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego 

dokonać", a my podpisujemy się pod tym DUŻYMI LITERAMI . 

 11.11.2011 Święto Niepodległości z naszymi podopiecznymi 

W dniach 07-18 listopada w ośrodku Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Dom 

Rodzica" odbył się już ósmy w tym roku 2-tygodniowy Turnus Rehabilitacyjny dla 

dzieci i młodzieży po przebytej chorobie nowotworowej, których organizatorem i 

fundatorem jest Fundacja.  Godziny ciężkich ćwiczeń przynoszą imponujące efekty, o 

czym mieliśmy okazję przekonać się podczas uroczystości Święta Niepodległości, na 

które zabraliśmy naszych podopiecznych... wielogodzinny spacer ulicami Starego 

Miasta nie sprawił młodzieży najmniejszego wysiłku. Dzień obfitował w niezliczoną 

ilość atrakcji. Po pierwsze udział w państwowej ceremonii obchodów Święta 

Niepodległości z udziałem Prezydenta RP połączonej z fantastyczną defiladą formacji 

wojskowych. A dalej spacer po Starym Mieście, a działo się na nim dużo, mi.n. pod 

Kolumną Zygmunta odbywał się koncert Gienka Loski, więc mieliśmy okazję 

zobaczyć idola milionów telewidzów na żywo. Dla wzmocnienia sił zaprosiliśmy 

młodzież na przepyszny obiad oraz na fantastyczne ciacha.  

 27.11.2011 Finalistki "Queen of the World" w IMiD w Warszawie 

27 listopada 2011 naszych podopiecznych na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD w 

Warszawie odwiedziło 5 finalistek wyborów Miss Świata "Queen of the World". 

Dzięki współpracy z Justyną Tomańską - szefową Agencji Artystycznej AJ Music, 
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która koordynowała wizytę ponad 50 najpiękniejszych kobiet świata w Polsce, 

mieliśmy okazję zaprosić pięć finalistek konkursu do naszych dzieciaków. 

Dziewczyny reprezentowały najodleglejsze strony świata, od Ghany, Nowej Zelandii, 

poprzez Filipiny, Rosję i reprezentantkę Polski - 19 letnią Natalię Wesołowską.  

Wybory Miss Świata "Queen of the World" po raz pierwszy odbyły się w 1988 roku w 

Timmendorf w Niemczech i nieprzerwanie trwają po dziś dzień. Tegoroczny finał 

odbędzie się 3 grudnia w Berlinie, a o koronę walczyć będzie 70 miss z całego świata. 

Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, a dziewczynom dziękujemy za miłą 

wizytę.  

 

 01-30.11.2011 Listopad 2011 Akcja "BAJKA DLA DZIECIAKA" ...dla dzieciaków z 

Lublina. 

 

Regionalny Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie zorganizował akcję pn. 

"Bajka dla Dzieciaka". Akcja była skierowana do lubelskich szkół, a jej celem było 

stworzenie wypożyczalni bajek i filmów dla dzieci z Oddziału Hematologii, Onkologii 

i Transplantologii Dsk w Lublinie. Nasza akcja tak rozchodziła się echem po szkołach, 

że dotarła do całego województwa lubelskiego ...i przyniosła tyle bajek, filmów i 

książek, że sami nie mogliśmy ich zliczyć. 

 

Programy ogólnopolskie: 

 WIOSENNA HARLEY’ADA MARZEŃ 

W dniu 17.04.2011 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu odbyła się Trzecia 

"Wielkanocna Harley'ada Marzeń". Imprezę zorganizowała Fundacja Spełnionych Marzeń 

we współpracy z Klubem Motocyklowym Harley- Davidson - "Warsaw Chapter Poland" i 

Urzędem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.  W happeningu udział wzięli pacjenci z 

pięciu oddziałów onkologicznych w Polsce będących pod opieką Fundacji Spełnionych 

Marzeń - z dwóch ośrodków warszawskich oraz z Kielc, Olsztyna i Lublina. Głównym 

punktem imprezy był przejazd Harley`owców wraz naszymi podopiecznymi ulicami 

Warszawy. Kawalkada 60 harleyów przejechała Krakowskim Przedmieściem poprzez 

Nowy Świat, Rondo de Gaulle`a, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Plac Na 

Rozdrożu, Aleje Ujazdowskie, Ulica Bagatela, Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Plac 

Konstytucji, Marszałkowska, Rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Plac Bankowy, 

Senatorska i Krakowskim Przedmieściem powrót na Skwer Hoovera. Część artystyczną 

"Wielkanocna Harley'ady Marzeń" na Krakowskim Przedmieściu poprowadzili Karolina 

Muszalak i Andrzej Nejman.  

W części artystycznej happeningu wystąpili: Patrycja Markowska wraz z Zespołem (40 

min. koncert) oraz Zespół Hamak-Band i Grupa God`Spell.  

Podczas festynu dzieci wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Zielkowicach 

k/Łowicza, wolontariuszami oraz Anią Korcz i Nataszą Urbańską wybudowały największą 
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Wielkanocną Palmę w Warszawie ( 8 m wysokości !!!). Palmę poświęcił ks. Paweł Rycyk 

- Kapelan Fundacji.  

Punktem kulminacyjnym happeningu było wypuszczenie "Marzeń do nieba". Dzieci, rodzice 

oraz Warszawiacy wypisywali swoje marzenie na karteczkach przywiązanych do baloników 

wypełnionych helem i w finale imprezy wypuścili je do nieba.  

Celem "Wielkanocna Harley'ady Marzeń" było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy 

wielu tysięcy dzieci w Polsce walczących z chorobami nowotworowymi i ich rodzin, 

uwrażliwienie na ich cierpienie i niejednokrotnie wręcz heroiczną walkę w pokonywaniu 

codziennych trudności. "Wielkanocna Harley'ady Marzeń" - to Manifest radości z wygranej 

nad chorobą. To święto największego spełnionego marzenia podopiecznych Fundacji i ich 

rodzin... marzenia o zdrowym, radosnym dzieciństwie, pełnym marzeń ... tych zwyczajnych... 

dziecięcych. "Wielkanocna Harley'adzie Marzeń" towarzyszyła również akcja zorganizowana 

przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, której celem było 

zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami dzieci, młodzieży i 

ich rodzin oraz zintegrowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.  
 

 WAKACJE Z MARZENIAMI 2011 

III Ogólnopolski obóz letni dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową 27.06.2011 - 

07.07.2011 Czarniecka Góra  

W dniach 27.06 - 7.07.2011 Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała Trzeci 

Ogólnopolski Obóz dla dzieci i młodzieży w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej 

pn. "Wakacje z Marzeniami". Jest to cykliczny projekt Fundacji realizowany w ośrodku 

"Zosieńka" w Czarnieckiej Górze w woj. Świętokrzyskim. Nasi podopieczni spędzili tam 

10 dni pełnych zabawy i atrakcji :) Humorów nie popsuła nawet kapryśna pogoda. W 

projekcie udział wzięło 41 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, leczących się w 

ośrodkach onkologicznych w: Warszawie, Olsztynie, Lublinie oraz w Kielcach. Koszty 

obozu, tj.: wyżywienie, zakwaterowanie oraz wycieczki i atrakcje - pokryli Partnerzy 

Projektu oraz Fundacja Spełnionych Marzeń. 

 BENEFIS MARZEŃ 2011 

II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIECI I MŁODZIEŻY Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 

"BENEFIS MARZEŃ 2011" 

Fundacja Spełnionych Marzeń już po raz drugi zaprosiła dzieci w trakcie i po zakończonym 

leczeniu do udziału w II Ogólnopolskim Zjeździe Dzieci i Młodzieży z Chorobą 

Nowotworową pn. "Benefis Marzeń". Patronat nad wydarzeniem objęli: 

 Hanna Gronkiewicz Waltz - Prezydent m.st. Warszawy 

 Ewa Kopacz - Minister Zdrowia 

 Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka 

 Adam Struzik - Marszałek woj. Mazowieckiego 
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W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ok. 300 dzieci z rodzicami z niemal wszystkich 

ośrodków onkologicznych w Polsce. W trakcie pobytu w Warszawie dzieci miały okazję 

zwiedzić stolicę oraz zobaczyć i przeżyć to, co na co dzień jest dla nich niedostępne. W tym 

roku goście "Benefisu Marzeń" zwiedzili Stadion Narodowy, wzięli udział w wycieczce 

autobusami piętrowymi Traktem Królewskim oraz zawitali na seansie w kinie 5D, otrzymali 

również miłe upominki, które będą dla nich pamiątką po tej niezwykłej przygodzie. Punktem 

kulminacyjnym Benefisu Marzeń była oficjalna Gala w Teatrze Roma. Udział w uroczystości 

zapewnił podopiecznym Fundacji niepowtarzalną okazję do dumnego przejścia po 

czerwonym dywanie i w blasku fleszy pokazania swojego zwycięstwa nad chorobą, co 

umożliwiło im poczucie się wyjątkowo w tym szczególnym dniu. W Gali, oprócz dzieci i ich 

rodziców, udział wzięły znane postacie z życia publicznego oraz osoby prywatne i 

organizacje, które udzielają Fundacji i jej podopiecznym swego stałego wsparcia. Fundacja 

przyznała im specjalne nagrody za wkład, jaki mają w jej działalność i pomoc osobom 

objętym opieką Fundacji. Galę poprowadzili Agata Młynarska oraz Andrzej Nejman. A 

muzyczną oprawę Gali zadbali: Grzegorz Markowski wraz z Dariuszem Kozakiewiczem, 

zespoły Volver i Chemia oraz Kasia Kowalska, a magiczną atmosferę zapewnił Maciej Pol 

wraz z małżonką Izabelą podczas 40 min. pokazu iluzji i czarów. 

Podczas Gali Fundacja Spełnionych Marzeń wręczyła wyróżnienia dla osób i organizacji, 

które w szczególny sposób wspierają jej działania statutowe na rzecz dzieci z chorobami 

nowotworowymi. 

Celem Zjazdu jest przełamanie stereotypów oraz podniesienie świadomości społecznej wobec 

choroby nowotworowej, a także stworzenie dzieciom okazji do nawiązania nowych przyjaźni 

oraz do przeżycia wspaniałej przygody. Zjazd służy również budowaniu środowisk - osób 

prywatnych, firm, stowarzyszeń - aktywnie działających na rzecz pomocy dzieciom chorym i 

ich rodzinom. 

 23.10.2011 FSM + DKMS - Dzień Dawcy Szpiku w Olsztynie 

W dniu 23 października w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr St. Popowskiego 

w Olsztynie odbył się Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem "Razem przeciw białaczce". Akcję 

zorganizowała Fundacja DKMS Polska we współpracy z Regionalnym Oddziałem Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Olsztynie i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym. 

Przez 6 godzin nieustannie pracowało 10 stanowisk rejestrujących potencjalnych dawców 

komórek macierzystych "W Polsce co godzinę diagnozuje się nowy przypadek białaczki. Co 

drugi chory zakwalifikowany do przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego, takiego 

dawcy nie znajduje. - Dlatego im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na życie 

dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego" - przekonywała w 

mediach i zachęcała do udziału w akcji Pani Teresa Czarnecka - kierownik Regionalnego 

Oddziału FSM w Olsztynie... I podziałało, gdyż przez 6 godzin naszym olsztyńskim 

wolontariuszom udało się zarejestrować 300 osób !!!. Gratulujemy Olsztynianom wspaniałej 

postawy. A już wkrótce ... "Razem przeciw białaczce" z fundacją DKMS ruszamy do Kielc i 

Lublina. Jeżeli ktoś chciałby więcej dowiedzieć się o tym, jak zostać dawcą szpiku, 
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zapraszamy na stronę www.dkms.pl . Tam również znajdziecie kalendarz Dni Dawcy Szpiku 

realizowany w całej Polsce. Może to właśnie ty uratujesz czyjeś życie. 

 07.12.2011 Gala "Kalendarza Marzeń 2012" w Pałacu Porczyńskich 

W dniu 7 grudnia 2011r. w Pałacu Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Premiera 

"Kalendarza Marzeń 2012" Fundacji Spełnionych Marzeń. Galę poprowadził Mateusz 

Damięcki - bohater jednej z kart kalendarza. O muzyczną oprawę zadbał zespół Volver czyli 

Tomek Lubert i Mariusz Totoszko. Podczas Gali odbyła się aukcja, podczas której licytowane 

były egzemplarze limitowanej wersji kalendarzy z autografami artystów, a poprowadzili ją 

Mateusz Damięcki i Szymon Majewski przy wsparciu Mateusza i Patryka. Niespodzianką 

wieczoru była prezentacja sukienki zaprojektowanej przez podopieczną FSM - Ewę 

Cegłowską. Jednym z marzeń Ewy jest zostać projektantką mody. Dlatego też Fundacja 

Spełnionych Marzeń postanowiła wyjść naprzeciw jej marzeniom i zorganizowała warsztaty 

kreatywne w Atelier Projektantów Mody - Ewy i Piotra Krajewskich. Podczas warsztatów 

Ewa poznała tajniki sztuki projektowania strojów, zapoznała się z historią mody, nauczyła się 

rozróżniać kolekcje znanych projektantów, oraz pod okiem specjalistów zaprojektowała dwie 

wymarzone suknie. Podczas Gali mieliśmy przyjemność zaprosić Ewę na scenę, by 

zaprezentowała jedną z zaprojektowanych przez siebie kreacji. 

"Kalendarz Marzeń 2012" przenosi nas w czasy naszego dzieciństwa, w krainę baśni, legend i 

niezwykłych opowieści. W krainę, gdzie dobro pokonuje zło, a marzenia zawsze się spełniają. 

 20.12.2011 FSM + DKMS - finał Dni Dawców Szpiku w Lublinie 

Wielki Maraton Fundacji Spełnionych Marzeń i Fundacji DKMS pod nazwą "Razem przeciw 

białaczce" dobiegł końca. W dniu 20 grudnia w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. 

Profesora Antoniego Gębali w Lublinie odbył się finał Dni Dawców Szpiku. Szeroko 

nagłośniona kampania medialna sprawiła, że również w Lublinie chętnych do zarejestrowania 

się w największym banku komórek macierzystych w Polsce nie brakowało. Nasz maraton 

przebiegał przez wszystkie miasta, w których Fundacja Spełnionych Marzeń posiada swoje 

Oddziały Regionalne. Dodatkowo patronowaliśmy akcjom w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Połączył nas wspólny cel, którego bilans wyniósł -  

957 DAWCÓW !!! 

Wycieczki rodzinne: 

 22-23.01.2011 Rodzinna wycieczka do Pałacu Ossolińskich w Sterdyni 

Rodzinne wycieczki dla dzieci po przebytej chorobie nowotworowej, dla regeneracji 

zdrowia psychicznego i fizycznego po wielomiesięcznym leczeniu, to tradycja 

Fundacji od początku jej powstania. Na kolejną dwudniową wycieczkę, w dniach 22-

23 stycznia 2011r, wybraliśmy się do Zespołu Pałacowego Ossolińskich w Sterdyniu 

na Podlasiu. Uczestnikami wycieczki byli podopieczni z 5 Regionalnych Oddziałów 

Fundacji Spełnionych Marzeń: Olsztyna, Lublina, Kielc i dwóch ośrodków 

warszawskich. Zwiedzanie Pałacu, wycieczka do stadniny koni, a tam przejażdżka 
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bryczkami z końskim zaprzęgiem, gorąca zimowa herbata, chleb ze smalcem, 

wspaniała zapiekanka ziemniaczana, wędzona słoninka i tańce w karczmie przy 

dźwiękach harmonii. Wieczorna dyskoteka z prawdziwym DJ-em, szaleństwa na 

pływalni i tradycyjnie wykwintna kuchnia oraz wspaniali gospodarze... to wszystko 

sprawiło, że spędziliśmy tu po raz kolejny !!! dwa cudowne dni... zapomnienia.  

 07-08.05.2011 Wycieczka integracyjna do Kazimierza nad Wisłą 

W dniach 07-08 maja odbyła się dwudniowa wycieczka integracyjna do Kazimierza 

Dolnego nad Wisłą, w której udział wzięła młodzież z oddziału chirurgii 

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

zakończenia leczenia onkologicznego, nadal korzysta z intensywnej rehabilitacji w 

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

Niektórych natomiast udało nam się zabrać na wycieczkę między blokami 

chemioterapii. Kazimierz Dolny to miejsce czarowne, pełne atrakcji i uroku, dlatego 

też tak często tu przyjeżdżamy z naszymi dzieciakami. Tym razem również atrakcji 

nie brakowało. Rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie ruin zamku w Janowcu, 

przejażdżka bryczkami, spacer najpiękniejszym w Polsce wąwozem korzennym i 

oczywiście zwiedzanie Kazimierza. Najważniejsza była jednak atmosfera pomiędzy 

naszymi podopiecznymi, którzy wspólnie walczyli z chorobą, a dziś uczą się na nowo 

smakować życie i cieszyć każdą chwilą. 

 14.05.2011 Majówka dzieci z Lublina w Lipinach Górnych. 

W dniu 14 maja z udziałem podopiecznych lubelskiego oddziału Fundacji 

Spełnionych Marzeń, odbyła się niezwykła Majówka do Lipin Górnych - Lewki. 

Wśród licznych atrakcji, jakie czekały na dzieciaki była jazda konna na ranczu Pani 

Anny Smyk. To właśnie jej ranczo, było głównym przystankiem naszej wycieczki i 

wielu kreatywnych zabaw, przygotowanych przez naszych wolontariuszy. Kolejnym 

przystankiem było pole paintballowe, gdzie dzieci miały możliwość wcielić się w 

"tajnych agentów". Po dniu pełnym niezliczonych atrakcji, wspólnie piekliśmy 

kiełbaski przy ognisku, a w tle mogliśmy usłyszeć popisy wokalne naszych 

podopiecznych biorących udział w zabawie karaoke. Wieczorem wszyscy zmęczeni 

wrażeniami z wycieczki, z uśmiechem na twarzach, muśnięci wiosennymi 

promieniami słońca, bezpiecznie wróciliśmy do Lublina.  

 03.09.2011 Wycieczka podopiecznych z Kielc do Kurozwęk 

W dniu 3 września zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych z oddziału w 

Kielcach, wycieczkę rodzinną do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Celem naszej 

wyprawy była regeneracja zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, po 

wielomiesięcznym leczeniu choroby nowotworowej. Takim miłym akcentem 

chcieliśmy również pożegnać kończące się właśnie wakacje. Cudowna pogoda oraz 

duża ilość atrakcji z jakich mieliśmy przyjemność korzystać sprawiły, iż była to 
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wycieczka udana pod każdym względem. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziemnych 

pałacowych korytarzy. Przewodnik opowiadał o kilkusetletniej tradycji tego miejsca, a 

my z dużą ciekawością oglądaliśmy zgromadzone tam eksponaty. Magia tego miejsca 

jest tak wielka, iż trzeba się dobrze pilnować, aby zwiedzając korytarze nie zostać w 

tyle i się nie zgubić. Troszkę z zazdrością oglądaliśmy Galerię na Dziedzińcu, bo któż 

z nas nie marzy o tym, aby zamieszkać w takim pałacu... Prosto z pałacowego 

dziedzińca udaliśmy się westernowym wozem podziwiać stado amerykańskich 

bizonów. Dla zdecydowanej większości z nas była to pierwsza okazja w życiu, aby 

podziwiać te zwierzęta. Objeżdżając mini zoo, w którym oglądaliśmy: lamy, owce 

kameruńskie, strusie, kozę i koźlęta, rodzinę świnek wietnamskich oraz dziki - dzieci 

usłyszały o zwyczajach zwierząt tam zamieszkujących. Kolejnym punktem 

zwiedzania był niesamowity plac zabaw dla dzieci, na którym również nie brakowało 

atrakcji. W tym miejscu dzieci mogły oddać się szalonej zabawie, a rodzice chwilkę 

odpocząć. Niesamowitym przeżyciem była wędrówka w labiryncie utworzonym na 

polu kukurydzy. Spacerując po labiryncie mogliśmy sprawdzić swoją zdolność 

orientacji w terenie, a każdy uczestnik zabawy miał za zadanie odszukać ukryte 

pytania i uzupełnić specjalną krzyżówkę. Zmęczeni i głodni udaliśmy się na ognisko, 

gdzie mogliśmy oddać się pieczeniu kiełbasek. Podczas gdy kiełbaski się szykowały, 

dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, których tematem była nasza 

wycieczka, a powstałe prace przekazaliśmy właścicielowi Zespołu Pałacowego w 

Kurozwękach.  

 15.10.2011 Wycieczka podopiecznych z Kielc do Sandomierza 

W dniu 15 października zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych z oddziału w 

Kielcach, kolejną wycieczkę rodzinną. Tym razem obraliśmy kurs na piękny 

Sandomierz. Wycieczki takie są doskonałym sposobem na kontynuowanie przyjaźni, 

których wiele zawiązało się w czasie pobytu i leczenia na oddziale. Nie do 

przecenienia jest również terapeutyczny wpływ takich wypraw na dzieci, które 

wreszcie mogą korzystać z wszelkich atrakcji, tak jak ich zdrowi rówieśnicy. A 

atrakcji i niespodzianek przygotowaliśmy naprawdę dużo. Pierwszym punktem pobytu 

w Sandomierzu była wizyta w Zbrojowni Rycerskiej, gdzie swoją siedzibę ma 

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. W Zbrojowni mogliśmy zobaczyć i 

przymierzyć zbroje rycerskie, wziąć do rąk miecz, kuszę, halabardę. Dziewczyny 

mogły na chwilę poczuć się jak renesansowe czy barokowe księżniczki. Usłyszeliśmy 

tam również niesamowitą legendę o Helenie Krępiance, a dzieci podczas opowiadania 

zostały przebrane w stroje z tej epoki i odgrywały role bohaterów legendy. Śmiechu 

było co nie miara!! Ale już czekał na nas przewodnik, z którym udaliśmy się zwiedzać 

Podziemną Trasę Turystyczną. Tam, 15 metrów pod ziemią, własnoręcznie 

wybijaliśmy monety z wizerunkiem herbu Sandomierza. Będzie fajna pamiątka! 

Zwiedzając podziemne korytarze natknęliśmy się na prawdziwego ducha!!! Okazało 

się, że jest to duch Heleny Krępianki, o której legendę słyszeliśmy w Zbrojowni. Duch 

Heleny towarzyszył nam przez całą drogę to znikając, to znów pojawiając się 
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znienacka. Ale gdy przekupiliśmy ducha słodyczami, usłyszeliśmy w zamian piękny 

wierszyk. Z podziemnych korytarzy wspięliśmy się na 30 metrową Bramę Opatowską. 

Widok z takiej wysokości na przepiękną panoramę Sandomierza i dalekich okolic 

zapierał dech w piersiach. Fotografie na tle takiej panoramy na pewno będą świetną 

pamiątką. Zwiedzając uliczki znane z serialu "Ojciec Mateusz" dotarliśmy do wąwozu 

Św. Jadwigi. Schodząc nim w stronę Wisły podziwialiśmy piękno i siłę natury. A nad 

Wisłą czekał już na nas prawdziwy kapitan Żeglugi Śródlądowej - pan Tadeusz 

Prokop oraz statek "Maria". Udając się w rejs po Wiśle mogliśmy podziwiać wiele 

zabytków Sandomierza. Płynąc w górę rzeki podziwialiśmy przyrodę i zachodnią 

część Starego Miasta z kościołem Świętego Jakuba, zamkiem, synagogą. Kiedy 

zmieniliśmy kierunek, z lewej strony odsłonił się widok Collegium Gostomianu, 

zamku, katedry i Domu Długosza. Na statku dzieci przeszły również egzamin 

teoretyczny oraz praktyczny na Marynarza Żeglugi Sandomierskiej. Pasowania na 

marynarza dokonał sam Kapitan statku, oczywiście zgodnie z marynarską tradycją - 

wiosłem. Każdy nowo pasowany marynarz otrzymał okolicznościowy dyplom 

potwierdzający fakt nadania tytułu. Atrakcji, wrażeń oraz wspomnień, na pewno 

wystarczy nam do następnej wyprawy. 

Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń 

 05.02.2011 III CHARYTATYWNY KONCERT KARNAWAŁOWY 

W dniu 05 lutego 2011r. odbył się III CHARYTATYWNY KONCERT 

KARNAWAŁOWY, którego organizatorem było Gimnazjum nr 38 im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń i 

Polish Sport Promotion. Patronat nad koncertem objęła zastępca Burmistrza Dzielnicy 

Śródmieście m.st. Stołecznego Warszawy - Pani Marzena Cendrowska. Głównym 

koordynatorem i animatorem koncertu był Ks. Paweł Rycyk - Kapelan Fundacji przy 

czynnym udziale Dyrekcji Gimnazjum, grona pedagogicznego oraz szkolnego 

wolontariatu. Tegoroczny koncert odbył się pod hasłem "Miłość i marzenia poniosą 

nas do gwiazd". Koncert zorganizowany został na rzecz ośrodka wsparcia 

psychologiczno-socjalnego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin pn. "DOM 

RODZICA", który Fundacja Spełnionych Marzeń uruchomiła w 2010r. Wśród 

zaproszonych gości byli uczniowie i absolwenci Gimnazjum, ich rodziny i przyjaciele, 

dyrekcja i nauczyciele, a gościem honorowym był m.in. Pan Minister Marek Michalak 

- Rzecznik Praw Dziecka. Jak co roku Koncert obfitował w wiele atrakcji, m.in.:  

 Koncert zespołu VOLVER Tomka Luberta, 

 Występ uczestników telewizyjnego programu "You can dance", 

 Spotkanie z Gwiazdami sportu - lekkoatleta - Jacek Wszoła, kulomiot - Tomasz 

Majewski, żeglarz - Filip Kobielski, lekkoatletka (rzut młotem) Anita Włodarczyk, 

polskie szpadzistki: Danuta Dmowska-Andrzejuk, Magdalena Piekarska, Ewa Nelip i 

Małgorzata Stroka, siatkarze - Andrzej Wrona i Jakub Radomski. 
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 Konkurs "Mam talent" dla uczniów Gimnazjum. W jury zasiedli: Daria Widawska, 

Anna Czartoryska, Katarzyna Glinka, Anna Wiśniewska, Anna Samusionek, Anna 

Korcz, Justyna Kozłowska VIVA POLSKA, Anna Dłużniewska - Dyrektor Fundacji 

PGNiG, Piotr Krajewski, Leszek Abrachamowicz i Tomasz Lubert.  

 Aukcja charytatywna na rzecz "DOMU RODZICA", którą poprowadził Szymon 

Majewski, 

 Występ zespołu "PENNY", 

 Koncert pt. "Polskie granie", w którym wystąpili: Wojtek Klich, Magdalena Stalmach 

z zespołem BARDZO ORKIESTRA i przyjaciele - Anna Wyszkoni, Tomasz 

Szczepanik i Damian Kurasz z zespołu Pectus, Marek Piekarczyk z kultowego zespołu 

TSA. Reżyseria koncertu - Wojtek Klich, 

 Pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 38. 

 02.04.2011 Nowy sklep ENDO i akcja charytatywna dla FSM  

 

W dniu 2 kwietnia br. w Galerii Mokotów odbyło się uroczyste otwarcie nowego 

sklepu marki ENDO. Otwarciu towarzyszyła piąta odsłona akcji "Odkrywamy 

Talenty", w ramach której ENDO wydało m.in. 2. limitowane serie t-shirtów 

sygnowanych motywami zaprojektowanymi przez Szymona Majewskiego i Kajah, a 

dochód z ich sprzedaży dedykowany był Fundacji Spełnionych Marzeń. Emocje 

zakupowe podsycała obecność Gwiazd wraz z rodzinami, m.in.: Ani Korcz, Moniki 

Richardson, Olgi Borys, Kasi Stankiewicz, Ewy Gawryluk z mężem Waldemarem 

Błaszczykiem, Zofii Czernickiej, Andrzeja Nejmana, Przemka Salety. Każda z 

Gwiazd oprócz zakupów dla swoich pociech miała za zadanie pomalowanie 

wielkanocnych pisanek, które zostaną przekazane na aukcję. Dochód z aukcji wesprze 

Fundację Spełnionych Marzeń. Aukcja odbędzie się w niedzielę, 17 kwietnia br. 

Również 17 kwietnia, każdy kto zrobi zakupy w jednym ze sklepów ENDO będzie 

miał możliwość wsparcia podopiecznych "Fundacji Spełnionych Marzeń"... za co już 

dziś serdecznie dziękujemy 

 

 21-22.05.2011 "Street of Design", czyli artyści dla Fundacji Spełnionych Marzeń 

W dniach 21 - 22 maja Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w 

otwartą przestrzeń dla sztuki. Wzdłuż Traktu Królewskiego ustawione zostały otwarte 

stoiska, w których prezentowano wzornictwo przemysłowe, design polski i 

zagraniczny, dzieła sztuki i wyroby artystyczne. Pomysłodawczynią imprezy jest 

Dorota Wróblewska, a inspiracją do stworzenia Street of Design stał się dla niej 

sukces imprezy modowej Warsaw Fashion Street. W ramach imprezy w niedzielę 

odbył się plener malarski, podczas którego znane osoby pod okiem artysty malarza 

Michała Zaborowskiego malowały obrazy w otwartej przestrzeni. Ich dzieła zostały 

przekazane na aukcję dla Fundacji Spełnionych Marzeń. Za pędzel chwycili: Ania 

Korcz, Laura Łącz, Agata Koschmieder, Elżbieta Jędrzejewska, Kasia Klich, Karolina 

Muszalak, Kasia Kwiatkowska, Karina Kunkiewicz, Mateusz Damięcki, Szymon 
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Majewski i Bilguun Ariunbataar, czyli słynny korespondent U1 Bator z programu 

"Szymon Majewski Show".  

 26.06.2011 Nasze dzieciaki na Warsaw Fashion Street 

W dniu 26 czerwca podopieczni "Fundacji Spełnionych Marzeń" po raz czwarty wzięli 

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

którego producentem jest firma Media Sukces Doroty i Włodzimierza Wróblewskich. 

Warsaw Fashion Street to prawdziwy festiwal mody trwający cały dzień, podczas 

którego prezentują się najwięksi projektanci mody, a na 50-metrowym wybiegu 

wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia publiczność ma okazję podziwiać najpiękniejsze 

modelki, aktorki, dziennikarki i piosenkarki. Nasi podopieczni z Warszawy, Lublina, 

Olsztyna i Kielc wzięli udział w specjalnym dziecięcym bloku pn. "CHILDREN 

FASHION SHOW". Dzieciakom na wybiegu towarzyszyły: Edyta Herbuś, Sonia 

Bohosiewicz, Magdalena Boczarska, Ania Samusionek, Ania Korcz, Maja Hirsh, 

Agnieszka Włodarczyk, Edyta Olszówka i Monika Richardson. Podczas pokazu dzieci 

wystąpiły w strojach zaprojektowanych i uszytych przez producenta ubranek 

dziecięcych - firmę ENDO, z którą Fundacja współpracuje od lat. Natomiast 

towarzyszące dzieciom Gwiazdy wystąpiły w koszulkach z logo Ogólnopolskiej 

Kampanii edukacyjno-społecznej "ODCZARUJ RAKA", realizowanej od marca 

2011r. przez Fundację Spełnionych Marzeń. Patronat nad Kampanią objęli Pani Anna 

Komorowska - Małżonka Prezydenta RP oraz Pan Minister Marek Michalak - 

Rzecznik Praw Dziecka. Ambasadorem Kampanii jest Edyta Herbuś, która rozpoczęła 

dzisiejszy pokaz mody. 

W finale pokazu Pani Aneta Kołaszewska - przedstawiciel firmy ENDO wręczyła 

Małgorzacie i Tomaszowi Osuchom czek na 15 000 PLN z przeznaczeniem na 

działalność "Domu Rodzica" - Całodobowego Ośrodka Wsparcia Psychologiczno-

Socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin.  

 11.09.2011 I Mecz Charytatywny Fundacji Spełnionych Marzeń w Olsztynie 

W dniu 11.09.2011 na stadionie Akademickiego Związku Sportowego w Kortowie 

odbył się mecz charytatywny pomiędzy reprezentacją artystów scen polskich z 

Warszawy, których wsparli zawodowi piłkarze, a reprezentacją ziemi warmińsko-

mazurskiej, w której zagrali m.in. samorządowcy, sportowcy, przedstawiciele mediów 

oraz artyści i muzycy. Organizatorem meczu była Fundacja Spełnionych Marzeń przy 

współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Agencją 

Artystyczną Doroty Wardyńskiej - "Ministerstwo Gwiazd". Głównym celem meczu 

było zebranie środków finansowych z przeznaczeniem na działalność Olsztyńskiego 

Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń, który pomaga małym pacjentom 

województwa warmińsko-mazurskiego, leczącym się na klinicznym oddziale 

hematologii i onkologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. 

Popowskiego w Olsztynie. Poprzez tę imprezę pragnęliśmy również zwrócić uwagę 

http://www.spelnionemarzenia.waw.pl/wydarzenia/odczaruj_raka_2011/odczaruj_raka_2011.html
http://www.spelnionemarzenia.waw.pl/index.php?url=dom_rodzica
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społeczności ziemi warmińsko-mazurskiej na potrzeby chorych dzieci i ich rodzin, a 

także zachęcić ich do różnych form pomocy. Udowodnić, że ich los nie jest nam 

obojętny. Jesteśmy z Nimi i dla Nich, nie tylko dziś, ale każdego dnia !!!. 

Drużynę artystów z Warszawy reprezentowali:  

Trener i kapitan - Olaf Lubaszenko , Andrzej Nejman, Żora Korolyow, Grzegorz 

Staszewski, Marcin Mroczek, Piotr Świerczewski, Robert Moskwa, Piotr Zelt, Tomasz 

Iwan, Tomasz Jachimek, Marek Włodarczyk, Marek Banyś i Tomasz Schimscheiner. 

Drużynę województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali:  

Kapitan - Stefan Brzozowski z zespołu "Czerwony Tulipan", Marcin Kuchciński - 

przew. Komisji Sportu w Urzędzie Miasta Olsztyna, Arkadiusz Letkiewicz - Rektor 

Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Kamil Buksa - Z-ca Prezydenta Ełku, 

Krzysztof Dżawor Jaworski - z zespołu "Harlem", Zbigniew Hofman - z zespołu 

"Babsztyl", Paweł Grzegorczyk - z zespołu "Hunter", Wiesław Machiński -   Kabaret 

"Czyści jak Łza",  Robert El Gendy -  dziennikarz TVP, Tomasz Szeremeta  - 

dziennikarz TVP, Paweł Matracki - mistrz świata w fryzjerstwie męskim, Jarosław 

Szunejko  - radny urzędu Miasta Olsztyna, Marian Mierzejewski - piłkarz, Paweł 

Papke - siatkarz, Piotr Tyszkiewicz - piłkarz, obecnie trener, Sławomir Malec -

  piłkarz. Meczowi towarzyszył koncert Nicka Sinclaira, pokaz Freestyle Football w 

wykonaniu dwóch licealistów: Adama Miłaszewskiego i Mateusza Łuby oraz pokaz 

Capueiry i występ grupy tanecznej Body Perfect. 

 12.10.2011 PRCH Retail Awards 2011 - aukcja charytatywna dla FSM  

12 października w warszawskiej Fabryce Trzciny odbyła się uroczysta Gala, podczas 

której Polska Rada Centrów Handlowych ogłosiła zwycięzców drugiej edycji 

eksperckiego programu PRCH Retail Awards 2011 na najlepsze centrum i sieć 

handlową oraz kampanie marketingowe. Polska Rada Centrów Handlowych, to 

organizacja zrzeszająca ponad 180 inwestorów, deweloperów i najemców centrów 

handlowych, która stworzyła program PRCH Retail Awards po to, aby w fachowy i 

bezstronny sposób promować najlepsze praktyki biznesowe w branży centrów 

handlowych w Polsce. Po ceremonii wręczenia nagród, odbyła się aukcja 

charytatywna na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń, którą poprowadził Marcin 

Prokop. Ideę poparły, m.in. poprzez udział w pokazie mody kolekcji jesień/zima 2011, 

zaprzyjaźnione z fundacją gwiazdy - Ania Samusionek, Magda Różczka i Edyta 

Herbuś. 

 16.10.2011 Dzień Scrabble MATTEL POLAND 

 

W niedzielę 16 października na Placu Defilad w Warszawie odbył się Dzień Scrabble, 

którego organizatorem była firma MATTEL POLAND - producent marki Scrabble . 

Dzień obfitował w mnóstwo atrakcji, min.: turniej Scrabble, Slam Poetycki, konkursy 

z nagrodami, warsztaty z Polską Federacją Scrabble, strefa zabaw dla najmłodszych, 

w której profesjonalni animatorzy organizowali zabawy i gry.  
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Ukoronowaniem Dnia Scrabble był "Mecz Gwiazd" - charytatywny pojedynek dwóch 

pięcioosobowych drużyn, na czele których stanęli Sonia Bohosiewicz oraz Marcin 

Prokop, a pomagali im zwycięzcy konkursów Scrabble przeprowadzonych wcześniej 

w portalu Onet.pl oraz w Radiu WAWA. Dochód z rozgrywki w wysokości 20 000 

PLN zasilił konto Fundacji Spełnionych Marzeń. Gospodarzami Meczu Gwiazd byli 

Marzena Rogalska i Tomasz Zwoliński - najbardziej utytułowany zawodnik Scrabble 

w Polsce.  

 

 19 - 21.12.2011 Świąteczny Kiermasz dla dzieci z Regionalnego Oddziału FSM w 

Lublinie 

 

W dniach od 19 do 21 grudnia w szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w 

Lublinie został zorganizowany bożonarodzeniowy kiermasz charytatywny na rzecz 

podopiecznych z Lubelskiego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Koordynatorem i pomysłodawcą akcji była Pani Marta Kowalska, nauczyciel tutejszej 

szkoły. Podczas kiermaszu można było nabyć wykonane przez uczniów i nauczycieli 

świetlicy ozdoby świąteczne: kartki, aniołki, stroiki, wieńce oraz satynowe 

karczochowe bombki, błyszczące złote choinki z makaronu, upominki zdobione 

techniką decoupage, bajecznie puszyste i kolorowe choinki z piórek, pachnące 

cynamonem i pomarańczą choinki z sianka, czyli "chochołki" i wiele innych 

przepięknych ozdób choinkowych. Przy okazji tej akcji udało nam się zebrać 2115 zł. 

Uczniom i nauczycielom bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. 

 

Projekty Edukacyjne: 

 Kampania edukacyjno-społeczna "Odczaruj raka"- Marzec - Czerwiec 2011 

Projekt "Odczaruj Raka" jest to program edukacyjno - społeczny skierowany do rodziców i 

rodzin dzieci chorujących na nowotwory oraz do całego społeczeństwa w celu podniesienia 

ogólnej świadomości na temat leczenia dziecięcych chorób nowotworowych. Projekt 

"Odczaruj Raka" poświęcony jest zarówno tematyce medycznej jak i psychologicznej. Celem 

kampanii jest stworzenie spójnego programu edukacyjnego dla rodziców. W części 

psychologicznej chcemy przekazać rodzicom wiedzę o:  

1. Potrzebie rozmów z dziećmi o diagnozie i planowanym leczeniu. 

2. Reakcjach małych pacjentów na hospitalizację i sposoby radzenia sobie z nimi. 

3. Możliwych emocjach, jakie pojawiają się w rodzinie dziecka chorego. 

4. Sposobach wspierania dziecka w trakcie leczenia. 

5. Sposobach wspierania całego systemu rodzinnego dotkniętego chorobą nowotworową 

dziecka, w tym zdrowego rodzeństwa. 

6. Roli psychologa na oddziale onkologicznym. 

7. Roli Organizacji Pozarządowych (OPP) działających na rzecz dzieci z chorobami 

nowotworowymi.  
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Projekt "Odczaruj Raka" ma na celu pomoc rodzicom w sytuacji, kiedy nagle w rodzinie 

pojawia się choroba nowotworowa. Chcemy by rodzice traktowali chorobę dziecka jako 

wyzwanie i szukali konstruktywnych rozwiązań. W przeciwieństwie do postawy 

nadopiekuńczej, wspierający rodzic uczy się odczytywać potrzeby dziecka, przy 

jednoczesnym zapewnieniu warunków odpowiedniej stymulacji, nauki i zabawy. Chore 

dziecko, pomimo swojej choroby, jest nadal dzieckiem, które potrzebuje mądrego wsparcia i 

stawiania granic, a jednocześnie w sytuacji konfrontacji z ciężką chorobą - przestrzeni na 

wyrażanie emocji. Ważne jest, by dziecko wiedziało, że zawsze może liczyć na swoich 

rodziców, na ich szczerość i wsparcie. Projekt "Odczaruj Raka" został stworzony, by 

uświadomić rodzicom i opiekunom, że z chorobą nowotworową dziecka można wygrać. 

Istnieje wiele przesądów i mitów na temat choroby nowotworowej, które często są 

wzmacniane przez informacje w Internecie czy prasie popularnej. Mamy nadzieję, że nasz 

program pomoże usystematyzować wiedzę na temat dziecięcych nowotworów, a co 

najważniejsze - da rodzicom i opiekunom narzędzie do wspierania Małych Pacjentów.  

Harmonogram Kampanii społeczno-edukacyjnej "Odczaruj Raka" :  

09.03.2011 - Konferencja prasowa inaugurująca Kampanię społeczno-edukacyjną "Odczaruj 

Raka". Konferencję prasową poprowadziła: Katarzyna Obara. W Konferencji prasowej udział 

wzięli: 

 Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń - Tomasz Osuch - Informacja ogólna o Projekcie 

- cel, beneficjenci, zasięg, czas trwania i przebieg.  

 Dr n. med. - Agnieszka Wypych, hematolog - Choroba nowotworowa/ co to jest ?/ jak 

się leczy ?/ statystyki wyleczeń/ choroba przewlekła - fakty i mity/ postęp w 

diagnozowaniu i leczeniu. 

 Psycholog Marta Rusek - Relacja: pacjent - rodzic, pacjent - personel/ dziecko/rodzina 

na oddziale onkologicznym - szpitalna rzeczywistość, a normalne funkcjonowanie.  

 Ambasador Projektu - Edyta Herbuś - Powód zaangażowania w Projekt/ 

charakterystyka rzeczywistości - pojęcie "rodziny" i wychowywania w odniesieniu do 

tempa życia i wartościowania priorytetów/ udział w życiu oddziału, sposoby spędzania 

czasu, itp./optymizm i pozytywna energia / zaproszenie do Kielc, Olsztyna i Lublina, 

gdzie będziemy edukować i "odczarowywać" chorobę nowotworową. 

Marzec 2011r. - Rozesłanie Ankiet Rozesłanie ankiet/formularzy przeznaczonych dla 

rodziców dzieci leczących się na trzech oddziałach onkologicznych będących pod opieką 

Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie, Olsztynie i Kielcach. Ankieta ma na celu 

uzyskanie od rodziców pytań dotyczących procesu leczenia, problemów z jakimi borykają się 

na co dzień i relacji z chorym dzieckiem. Wynikiem przeprowadzonej ankiety będzie 

przygotowanie, oprócz ogólnych założeń Kampanii, specjalnego programu seminaryjnego 

dedykowanego poszczególnym oddziałom. 

Kwiecień - Maj 2011 r. - Cykl seminariów otwartych z psychoonkologiami, terapeutami i 

lekarzami. Spotkania seminaryjne rodziców chorych dzieci z lekarzami i psychologami na 
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dziecięcych oddziałach onkologicznych w Kielcach, Lublinie oraz Olsztynie. W spotkaniach 

uczestniczyć będą również: Edyta Herbuś - Ambasador Projektu, Marta Rusek - Psycholog 

oraz Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Celem spotkań jest:  

 Przedstawienie możliwych rozwiązań problemów postawionych przez rodziców w 

ankietach, 

 Omówienie kluczowych zagadnień Kampanii:  

o relacje rodziców z dziećmi-pacjentami oddziału onkologicznego, 

o metody wspierania dziecka podczas leczenia, 

o funkcjonowanie systemu rodzinnego, 

o kontrola emocji i sposoby rozładowania stresu, 

o rola psychologa na oddziale onkologicznym 

o rola organizacji pozarządowych (OPP) w procesie leczenia. 

Równolegle w trakcie trwania spotkań seminaryjnych z rodzicami, na oddziałach 

onkologicznych odbywać się będą zajęcia plastyczne dzieci z wolontariuszami Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Tematem zajęć będzie spojrzenie dziecka na chorobę oraz pobyt w 

szpitalu. Najlepsze pracę będą ilustracją broszury informacyjnej podsumowującą kampanię. 

Prace te również ozdobią macierzyste oddziały. Będzie to również okazja do spotkania 

pacjentów oddziałów z Edytą Herbuś. 

III etap Kampanii Społecznej "Odczaruj Raka" w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Olsztynie. 
W dniu 12 maja w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr St. Popowskiego w 

Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie seminaryjne w ramach Kampanii Społecznej 

"Odczaruj Raka". W trakcie spotkania przedstawiono kluczowe zagadnienia Kampanii, a 

także omówione zostały możliwe sposoby rozwiązania problemów postawionych przez 

rodziców w ankietach. W spotkaniu uczestniczyli: 

 Tomasz Osuch - prezes Fundacji Spełnionych Marzeń 

 Marta Rusek - psychoonkolog 

 Edyta Herbuś - Ambasador Projektu 

 dr n. med. Wanda Badowska - ordynator oddziału onkologii i hematologii dziecięcej 

w WSSD w Olsztynie 

 Krystyna Piskorz-Ogórek - dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Szpitala 

Dziecięcego w Olsztynie 

 Ewa Romankiewicz - Z-ca dyr. d/s Pielęgniarstwa 

 oraz rodzice dzieci pozostających w remisji, jak również aktualnie leczonych na 

oddziale onkologii. 

 

W trakcie seminarium na oddziale onkologii, pod okiem wolontariuszy Fundacji Spełnionych 
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Marzeń, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Jury pod przewodnictwem Edyty Herbuś 

nagrodziło najlepsze prace, które będą ilustrować broszurkę podsumowującą Kampanię. 

Kolejne spotkania seminaryjne Kampanii Społecznej "Odczaruj Raka" odbędą się w Lublinie 

i Kielcach. 

III etap Kampanii Społecznej "Odczaruj Raka" w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Lublinie. 

W dniu 24 maja w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Profesora Antoniego Gębali w 

Lublinie odbyło się drugie spotkanie seminaryjne w ramach Kampanii Społecznej "Odczaruj 

Raka". W trakcie spotkania przedstawiono kluczowe zagadnienia Kampanii, a także 

omówione zostały możliwe sposoby rozwiązania problemów postawionych przez rodziców w 

ankietach. 

W spotkaniu uczestniczyli:  

 Tomasz Osuch - prezes Fundacji Spełnionych Marzeń,  

 Marta Rusek - psychoonkolog w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym w Warszawie,  

 Edyta Herbuś - Ambasador Projektu,  

 Dr n. med. Hanna Wiśniewska-Ślusarz - konsultant wojewódzki w dziedzinie 

onkologii i hematologii dziecięcej z DSK Lublin,  

 Dr hab. Marzena Samardakiewicz - psychoonkolog z Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie. 

oraz rodzice dzieci pozostających w remisji, jak również aktualnie leczonych na 

oddziale onkologii.  

W trakcie seminarium na oddziale onkologii, pod okiem wolontariuszy Fundacji Spełnionych 

Marzeń, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Edyta Herbuś wybrała najlepsze prace, 

które będą ilustrować broszurkę podsumowującą Kampanię. Kolejne spotkanie seminaryjne 

Kampanii Społecznej "Odczaruj Raka" odbędzie się już w czerwcu Kielcach.  

  

III etap Kampanii Społecznej "Odczaruj Raka" w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Kielcach. 
W dniu 14 czerwca 2011r. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy, im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach odbyło się trzecie spotkanie seminaryjne w ramach Kampanii 

Społecznej "Odczaruj Raka". Wzorem poprzednich seminariów, które odbyły się w Olsztynie 

i Lublinie, również podczas spotkania w Kielcach przedstawione zostały kluczowe 

zagadnienia Kampanii, oraz omówione możliwe sposoby rozwiązania problemów 

postawionych przez rodziców w ankietach. W spotkaniu uczestniczyli:  

 Tomasz Osuch - prezes Fundacji Spełnionych Marzeń, 

 Marta Rusek - psychoonkolog w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym w Warszawie, 

 Edyta Herbuś - Ambasador Projektu, 
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 Lek. med. Grażyna Karoczyk - kierownik oddziału hematologii i onkologii SPDSK w 

Kielcach, 

 oraz rodzice dzieci pozostających w remisji, jak również aktualnie leczonych na 

oddziale onkologii. 

W trakcie seminarium na oddziale onkologii, pod okiem wolontariuszy Fundacji Spełnionych 

Marzeń, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Edyta Herbuś wybrała najlepsze prace, 

które będą ilustrować broszurkę podsumowującą Kampanię. Wszystkie prace zostały 

nagrodzone upominkami, a dodatkowo każde dziecko otrzymało w prezencie koszulkę 

promującą Kampanię "Odczaruj raka". 

Konferencja Prasowa podsumowująca Kampanię społeczno-edukacyjną 

"Odczaruj Raka".  
W dniu 29 czerwca 2011 r. odbyła się kole". W konferencji udział wzięli :  

 Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń 

 Edyta Herbuś - Ambasador Projektu  

 Dr Agnieszka Wypych - onkolog i hematolog dziecięcy (Samodzielny Publiczny 

Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie) 

 Marta Rusek - psycholog i psychoonkolog (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital 

Kliniczny przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie)  

Celem Konferencji było przedstawienie wyników Kampanii. Omówione zostały najczęstsze 

problemy z jakimi mierzą się każdego dnia rodzice dzieci leczących się na oddziałach 

onkologicznych, a także najtrudniejsze przypadki z którymi lekarze spotkali się podczas 

spotkań seminaryjnych. Konferencja była również okazją, aby pochwalić się popularnością 

jaką cieszył się nasz Program. 

Prezes Fundacji Tomasz Osuch zaznaczył, że w związku z ogromnym zainteresowaniem 

Kampanią, będzie ona kontynuowana w przyszłym roku, nie tylko na oddziałach w Lublinie, 

Kielcach i Olsztynie, ale również w innych miastach w których znajdują się dziecięce ośrodki 

onkologiczne.  

  

 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku 

rozwojowego" 

W dniach 16-17.11.2011r. w Hotelu Gromada "Dom Chłopa" w Warszawie odbyła się XIII 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego" 

zorganizowana przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży (KCHO) Instytutu 

Matki i Dziecka (IMiD) i Fundację Spełnionych Marzeń. Fundacja działa przy KCHO od 

ponad 8 lat wspierając swoimi działaniami Klinikę i jej pacjentów. Ta działalność 

zaowocowała czynnym udziałem Fundacji w organizowanych przez KCHO konferencjach. 

Fundacja jako współorganizator całkowicie pokryła koszty oraz zadbała o logistykę 

organizacji i przebiegu Konferencji.  
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Komitet Organizacyjny:  

 prof. dr hab. med. Wojciech Woźniak - ordynator KCHO IMiD  

 Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń  

Komitet Naukowy:  

 prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz  

 prof. dr hab. med. Alicja Chybicka  

 prof. dr hab. med. Wojciech Dębek 

 prof. dr hab. med. Andrzej Górecki  

 prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński  

 prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk  

 prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa  

 prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz  

 prof. dr hab. med. Kazimierz Rąpała  

 prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski 

 prof. dr hab. med. Wojciech Woźniak  

 prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki  

 

Od 13 lat sympozja organizowane przez KCHO IMiD znalazły swoje stałe miejsce w 

polskim kalendarzu wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością w 

środowisku medycznym. Dlatego też czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy 

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

bezpośrednio uczestniczyć w sesjach plenarnych.  

Podczas tegorocznej konferencji przedstawione zostały następujące zagadnienia:  

 Leczenie nowotworów kości. 

 Diagnostyka i leczenie guzów litych. 

 Ocena jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym (Prowadzący - 

Tomasz Osuch, prezes Fundacji Spełnionych Marzeń) 

 

 

Nagrody 

 15.05.2011 Statuetka "Łabędzia" w konkursie "Przyjaciel Rodziny 2010" dla FSM 

W dniu 15 maja 2011 roku w klubie "Opera" Teatru Wielkiego w Warszawie odbyła 

się uroczysta Gala Fundacji RAZEM LEPIEJ kończąca pierwszą edycję konkursu 

"Przyjaciel Rodziny 2010", podczas której zostały rozdane statuetki "Łabędzia" oraz 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2011 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

45 | S t r o n a  
 

wyróżnienia. Fundacja Spełnionych Marzeń otrzymała statuetkę "Łabędzia" w 

kategorii Fundacje/Stowarzyszenia. Celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom 

przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Prezesem fundacji jest Marek Szambelan, funkcję wiceprezesa piastuje aktorka - Anna 

Samusionek.   

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych byli m.in. w kategorii "Osoba Publiczna" Pan 

Konrad Wojterkowski - prezes Fundacji "Krajowe Centrum Kompetencji, Pan 

Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości oraz Pan Minister Marek 

Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Statuetkę "Łabędzia" w kategorii "Wielodzietna 

Rodzina" otrzymali Państwo Grażyna i Jan Karczewscy, którzy mają 21 dzieci.  

 29.10.2011 "PERŁY MEDYCYNY 2011" dla Fundacji Spełnionych Marzeń 

9 października br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się wielka Gala "Polska 

Przedsiębiorczość 2011", podczas której rozdano nagrody piątej edycji konkursu 

"PERŁY MEDYCYNY". Statuetki i dyplomy trafiły do najlepszych zakładów opieki 

zdrowotnej i firm działających na rynku medycznym. Tradycją konkursu stało się 

również nagradzanie instytucji non-profit, które dzięki dobrej woli i empatii pomagają 

tym, którzy tej pomocy potrzebują. Decyzją Kapituły i Organizatorów 

Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego "PERŁY MEDYCYNY" w tegorocznej 

edycji statuetką i dyplomem "Za szczególną wrażliwość na ludzkie potrzeby oraz 

nieocenioną pomoc w ratowaniu życia" uhonorowano:  

 Fundację Spełnionych Marzeń - Małgorzaty i Tomasza Osuchów  

 Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO?"  

PATRONAT KONKURSU: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskie Towarzystwo 

Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo 

Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych 

Szpitali Samorządowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych 

POLMED oraz Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI. 

ORGANIZATORZY: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna 

Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. 

Wielka Gala "POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" zgromadziła ponad 600 osób - 

przedstawicieli zarówno środowiska medycznego, jak również świata polityki, 

biznesu, samorządów. Oprócz Laureatów konkursu "PERŁY MEDYCYNY" 

przedstawiono również nagrodzonych w innych przedsięwzięciach organizowanych 

przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelną Radę Zrzeszeń 

Handlu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.  
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ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI: 

 

W roku 2011 wydane zostały następujące uchwały: 

 29.03.2011- Uchwała Rady Fundacji nr 1/2011 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 29.03.2011 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.03.2011 

 07.11.2011- Uchwała Rady Fundacji  nr 1/2011, nr 2/2011, nr 3/2011 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 07.11.2011 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.11.2011 

 07.11.2011- Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2011 

Załącznik do uchwały nr 1/2011- Statut „Fundacji Spełnionych Marzeń” 

 

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

FINANSOWYCH 

Nie zaistniały zdarzenia prawne mające skutki finansowe. 

 

 
INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM 

ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ 

PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY); 

 

Przychody z działalności statutowej  

Składki brutto określone statutem 0,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 512.724,76 

Wpłaty osób fizycznych 512.724,76 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 45.800,89 

Wpłaty osób prawnych 678,61 

Usługi zakwaterowania 45.122,28 

Aukcje, zbiórki, darowizny 0,00 

Pozostałe przychody określone statutem 711.856,78 

Wpłaty osób fizycznych 162.818,54 

Wpłaty osób prawnych 287.443,94 

Usługi sponsoringu ( reklamowe) 100.000,00 

Organizacja aukcji 16.900,00 

Wpłaty niewyjaśnione, likwidacja kont 4.102,75 

Karta Polbank Dzieciom 115.182,19 
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Pozostałe 25.409,36 

 

 

 

Pozostałe przychody 30.002,35 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych i prawnych 

24.300,00 

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00  

Dotacje  5.000,00 

Inne 702,35 

 

 

Przychody finansowe 4.552,23 

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00  

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4.551,63 

Odsetki od pożyczek 0,00 

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 

Inne przychody finansowe 0,60 

 

 

INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ 

FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW 

TYCH ŚWIADCZEŃ; 

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

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 270.735,74 
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świadczenia pieniężne: 270.735,74 

Czynsz 65.516,96 

Energia 6.734,83 

Wyposażenie 8.186,86 

Wynagrodzenia + składki ZUS 92.388,05 

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe 47.094,63 

Pozostałe 30.904,32 

 

Amortyzacja 19.910,09 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 

a) INFORMACJA, CZY FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Nie 

 

B) WYNIK FINANSOWY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
----- 

 

C) PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ; 
----- 

 

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA: 

a. REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH: 

- działalność statutowa podstawowa 164.870,85 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 164.870,85 

świadczenia pieniężne 164.870,85 

Lekarstwa, środki higieniczne, kosmetyki 80,00 
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Wycieczki 4.561,00 

Zakup prezentów i upominków 3.092,78 

Organizacja imprez 64.944,04 

Wyposażenie oddziałów, remonty 18.154,34 

Zabawki 2.952,00 

Słodycze, art. spożywcze 1.032,48 

Materiały plastyczne 98,50 

Materiały promocyjne 39.581,15 

Konferencje naukowo-szkoleniowe 9.281,00 

Pozostałe 4.099,73 

Oddział FSM w Lublinie 4,236,50 

Oddział FSM w Kielcach 8.624,31 

Oddział FSM w Olsztynie 4.133,02 

świadczenia niepieniężne 0,00 

 

 

- działalność odpłatna pożytku publicznego 270.735,74 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego 

270.735,74 

świadczenia pieniężne: 270.735,74 

Czynsz 65.516,96 

Energia 6.734,83 

Wyposażenie 8.186,86 
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Wynagrodzenia + składki ZUS 92.388,05 

Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe 47.094,63 

Pozostałe 30.904,32 

Amortyzacja 19.910,09 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

 

- działalność pożytku publicznego 506.146,77 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 

506.146,77 

świadczenia pieniężne: 506.146,77 

Zakup środków medycznych i lekarstw 1.449,39 

Organizacja imprez 274.816,38 

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały 10.427,62 

Wywołanie zdjęć  6.444,74 

Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty  11.766,23 

Ubrania 5.737,41 

Wycieczki 57.168,53 

Prezenty 17.284,63 

Wyposażenie oddziałów, remonty 1.636,02 

Wynagrodzenia 19.561,55 

Zabawki 1.305,59 

Paliwo 7.405,35 
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Słodycze i art. spożywcze 2.530,53 

Pozostałe 79.932,70 

Oddział FSM w Lublinie 5.348,88 

Oddziała FSM w Kielcach 2.414,48 

Oddział FSM w Olsztynie 916,74 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

 

b) ADMINISTRACJĘ, 

- 475.409,05 

Koszty administracyjne 475.409,05 

- zużycie materiałów i energii 35.009,22 

- usługi obce 119.039,73 

- podatki i opłaty 7.965,49 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 236.599,39 

- amortyzacja 13.768,28 

- pozostałe koszty 4.832,47 

- Oddział FSM w Lublinie 13.871,83 

- Oddział FSM w Kielcach 27.755,39 

- Oddział FSM w Olsztynie 16.567,25 

C) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, 

----- 

 
D) POZOSTAŁE KOSZTY 

 - 2.015,83 

Pozostałe koszty 2.015,83 
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wartość nierozliczonych polis ubezpieczeniowych OC od sprzedanych 

środków trwałych 

2008,38 

Inne 7,45 

DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI: 

a) ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 

na dzień 31.12.2011r. fundacja zatrudniała 6 osób 

b) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM NA ZAJMOWANE 

STANOWISKA 

wszystkie osoby zatrudnione są na stanowiskach umysłowych 

 

C) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ; 

----- 

DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI: 

A) WYNAGRODZENIA 

z tytułu umów o pracę – 140.833,44 zł 

B) NAGRODY  

nie zostały przyznane nagrody 

C) PREMIE 

nie zostały przyznane premie 

d) INNE ŚWIADCZENIA (ZUS) 

z tytułu umów o pracę 25.544,60 zł 

e) WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

----- 

DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 

WYNAGRODZENIA: 

A) WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW 

FUNDACJI, Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE 

ŚWIADCZENIA 

31.200,00 

 
B) WYPŁACONEGO OSOBOM KIERUJĄCYM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Z 

PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA; 
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----- 

DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA 

wynagrodzenia 179.673,76 zł 

składki ZUS 12.920,14 zł 

 

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM 

WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI: 

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych 

A) ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW 

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

----- 

C) PODANIE PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELONYCH POŻYCZEK 

----- 
 

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM 

BANKU; 

Struktura środków pieniężnych 

Wyszczególnienie Kwota 

Kasa 14.766,24 

Rachunek bankowy podstawowy 72.750,34 

Lokaty 0,00 

Inne rachunki bankowe – Litewska 109.494,94 

Inne rachunki bankowe – Kasprzaka 58.749,77 

Inne rachunki bankowe – Polbank 67.614,71 

Inne rachunki bankowe – Polbank – kredyt 27,83 

Inne rachunki bankowe – Polbank Lublin 185,99 
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Inne rachunki bankowe – Polbank Kielce 0,00 

Inne rachunki bankowe – Polbank Olsztyn 1.467,56 

Inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze) 0,00 

Inne aktywa pieniężne 79,60 

Suma 325.057,38 

 

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH; 

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji. 

DANE O WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 

----- 

DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH: 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

a) WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 

----- 

b) PRZEZNACZENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI 

----- 

DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; 

DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH 

FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH; 

a) środki trwałe 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

Urządzenia techniczne i maszyny 21.591,33 0,00 0,00 21.591,33 

Środki transportu 106.153,51 29.992,43 106.153,51 29.992,43 

Pozostałe środki trwałe 4.636,00 0,00 0,00 4.636,00 
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Razem  132.380,84 29.992,43 106.153,51  56.219,76 

 

 

 

b) inwestycje w obcych środkach trwałych 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

początek 

roku 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

Stan na 

koniec 

 roku 

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

Inwestycja w obce obiekty – Dom 

Rodzica 

199.100,87 

 

0,00 

 

0,00 199.100,87 

Razem 217.690,86 0,00 0,00 217.690,86 

 

DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH; 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 

 

do 1 roku powyżej 1 roku 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 31.454,06 26.090,00 

2. dostawy i usługi 24.476,91 6.106,74 0,00 0,00 

3. podatki i ZUS 9.541,03 10.932,69 0,00 0,00 

4. wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
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