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Nazwa: 

Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

Adres: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

Siedziba: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres do korespondencji: 

Ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej: 

fundacja@spelnionemarzenia.org.pl 

KRS: 0000128832 

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

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

REGON: 015230062 

NIP: 526 26 54 001 

 

Organy nadzoru: 

 

Zarząd Fundacji 

- Prezes Fundacji - Tomasz Osuch, 

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

Rada Fundacji: 

- Iwo Bulski – Przewodniczący Rady 

- prof. dr hab. Roma Rokicka-Milewska 

- dr Agnieszka Wypych 

- Maciej Belski 

- Małgorzata Foremniak 

- Jacek Kołodziejak 

- dr Anna Raciborska 

- Andrzej Nejman 
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- Jacek Wszoła 

- Patrycja Markowska 

- Szymon Majewski 

Komisja Rewizyjna: 

- Małgorzata Nejman – Przewodnicząca 

- Barbara Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca 

- Agnieszka Wierzbicka – Sekretarz 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 

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

chorym na choroby nowotworowe, niesienia pomocy oraz pomocy społecznej rodzicom 

dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz niesienia pomocy społecznej, psychicznej i 

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

zakończeniu, a także podejmowania działalności pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

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

i zapomóg na leczenie osób chorych oraz przekazywanie prezentów pozyskanych od 

sponsorów dla osób chorych, 

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

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

- organizowanie występów w szpitalach, 

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

- organizowanie konkursów i wystaw prac osób chorych oraz aukcji, 

- zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla osób 

chorych i ich opiekunów, 

- tworzenie godziwych warunków pobytu opiekunów w szpitalach wraz z osobami 

chorymi, 

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

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

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

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

- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

chorych mogących czasowo opuścić ZOZ i ich opiekunów, 

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

specjalistów mających/lub mogących mieć udział w procesie leczenia chorób 

nowotworowych. 

 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

Terenem działania Fundacji Spełnionych Marzeń jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby 

zapewnić szeroki obszar beneficjentów Fundacja otworzyła Oddziały Regionalne przy 

szpitalach: 

 Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Warszawie. 

 Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali 

w Lublinie. 

 Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. 

Buszkowskiego w Kielcach. 

 Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. 

dr St. Popowskiego w Olsztynie. 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 

Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych 

działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia 

onkologicznego u dzieci i ich rodzin. 

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

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

pokonanie choroby. 
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Cele statutowe w 2013 roku były realizowane poprzez następujące wydarzenia 

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

Terapia poprzez śmiech: 

 - 7.02.2013 "Terapia poprzez śmiech" na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 7 lutego naszych małych podopiecznych na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala 

przy Litewskiej w Warszawie odwiedził mim Grześ. Spotkania naszych podopiecznych z 

klaunami, ekwilibrystami, czarodziejami i mimami organizujemy w ramach cyklicznego 

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

mima wcielił się aktor - Grzegorz Grzywacz. Występy Pana Grzegorza 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. 

-15.04.2013 "Terapia poprzez śmiech" z Klownem Mimello na Litewskiej w W-wie 

W dniu 15 kwietnia 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 od lat odwiedza nasze dzieciaki całkowicie charytatywnie 

:-). Jego występy bawią i rozśmieszają naszą małą szpitalną publiczność, a jego sztuczki 

cyrkowe i zabawne gagi 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 małym pacjentom namiastkę normalnego 

dzieciństwa... spontaniczny uśmiech... i chwile zapomnienia. 

- 08.05.2013 "Terapia poprzez śmiech" z grupą animacyjna AURA w Lublinie 

8 maja małych podopiecznych na oddziale hematologii, onkologii i transplantologii DSK w 

Lublinie odwiedziły klauni z grupy animacyjnej AURA: Marta, Angelika i Kamila (wielkie 

dzięki!:)). W jednej chwili nasz oddział zamienił się w bajkową krainę. Nasi weseli goście 

bawili i rozśmieszali dzieciaki, a wspólne zabawy pozwoliły przenieść się w pełni w bajkowy 

świat. Nagle zwykłe balony zaczęły zamieniać się w zakręcone zwierzątka, buźki naszych 

maluchów w kolorowe postacie, a po oddziale krążyły bańki mydlane. Te magiczne chwile 

pozwoliły małym pacjentom oderwać się choć na chwilę od szpitalnej codzienności oraz 

przede wszystkim wywołały na ich twarzach ogromny uśmiech. 

 

Warsztaty Plastyczne 
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- 13.02.2013 Arteterapia z  Agnieszką Więdłochą na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 13 lutego na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

odbyły się kolejne warsztaty plastyczne w ramach programu Fundacji Spełnionych Marzeń 

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

i teatralna � Agnieszka Więdłocha, znana z szerokiej publiczności m.in. z seriali "Lekarze" i 

"Czas Honoru". Podczas warsztatów dzieci pod okiem Agnieszki malowały farbami na 

ramkach oprawionych płótnem bajkowe postaci. Zajęcia plastyczne to stały element 

terapeutyczno-rehabilitacyjny na oddziałach onkologii będących pod opieką Fundacji. Na co 

dzień prowadzone są pod okiem wolontariuszy. Sprawiają, że dzieciaki na chwilę zapominają 

o otaczającej ich smutnej rzeczywistości, ale również rozwijają wyobraźnię i sprawność 

fizyczną. Przede wszystkim jednak motywują do leczenia i chęci do szybkiego wyzdrowienia. 

Zaś obecność Gwiazdy podczas takich warsztatów jest dodatkowym motywatorem do pracy i 

okazją do wspólnego pamiątkowego. 

- 21.03.2013 Wiosenne topienie Marzanny w Kieleckim Oddziale FSM 

W dniu 21 marca Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń postanowił w końcu 

odwołać zimę, która zadomowiła się u nas na dobre. Nasi mali podopieczni podczas 

warsztatów terapii zajęciowej, z bibuły, kolorowych piórek, filcu i wielu różnych barwnych 

cudeniek stworzyli piękną Panią Marzannę. Kukiełka, wiosennym zwyczajem zostaje 

utopiona, co symbolizuje rychłe nadejście wiosny. Ale zanim to nastąpiło, każdy mały pacjent 

zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z naszą Marzanną. Po wspólnej sesji zdjęciowej wszyscy 

pacjenci solidnie spryskali ją wodą i z uśmiechem na buziach pożegnały królową zimy. 

- 14.04.2013 Warsztaty projektowania biżuterii w Kieleckim Oddziale FSM  

Warsztaty terapii zajęciowej (Arteterapia) - to stały element terapeutyczno-rehabilitacyjny na 

oddziałach onkologii będących pod opieką Fundacji Spełnionych Marzeń. Na co dzień 

prowadzone są pod okiem wolontariuszy lub artystów plastyków. Zajęcia manualne rozwijają 

wyobraźnię i sprawność fizyczną małych pacjentów, ale również sprawiają, że dzieci 

zapominają na chwilę o otaczającej ich bolesnej rzeczywistości. Przede wszystkim jednak 

motywują je do leczenia i dają pozytywną energię do szybkiego wyzdrowienia. W dniu 12 

kwietnia Fundacja Spełnionych Marzeń Oddziału Kieleckiego zorganizowała swoim 

podopiecznym kreatywne warsztaty z projektowania biżuterii. Nasze maluchy jak zwykle 

wykazały się ogromną pomysłowością, czego efektem były wspaniałe kolorowe korale, 

bransoletki oraz kolczyki.  

- 15.04.2013 Filcowe poduszeczki czyli Arteterapia w Kieleckim Oddziale FSM 

W piękny słoneczny poniedziałek na dziecięcym Oddziale Onkologicznym w Kielcach, w 

ramach warsztatów Arteterapii, nasze maluchy tworzyły przepiękne poduszeczki i kwiatuszki 

z filcu. Mali artyści przy niewielkiej pomocy wolontariuszek swoje poduchy ozdabiali 

kokardkami lub kolorowymi wstążeczkami. W ruch poszły igły, nitki, duużo waty i 

kolorowego filcu. I tak oto, każde łóżeczko naszego dzielnego pacjenta od dziś zdobi filcowa 
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kolorowa poduszeczka. Po wypróbowaniu swoich arcydzieł podczas popołudniowej drzemki, 

nasi mali podopieczni stwierdzili, że poduszeczki spisały się na medal. Śmiało możemy 

zaliczyć warsztaty do jak najbardziej udanych. 

 

 

-18.04.2013 Warsztaty kreatywne - Indianie atakują na oddziale w Kielcach 

W dniu 18.04.2013 Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń zaatakowali mali, ale 

bardzo uroczy Indianie. W niesamowitych przybyszów wcielili się nasi mali podopieczni☺. 

Aby jednak zostać Indianinem trzeba zrobić piękny pióropusz indiański. Do stworzenia 

takiego ciekawego nakrycia głowy nasi Indianie wykorzystali kolorowy papier, bibułę, pióra, 

wstążeczki oraz wiele dodatków, którymi ozdobili swoje pióropusze. Kiedy już powstały 

profesjonalne nakrycia głowy, nasi mali bohaterowie zrobili z oddziału wioskę Indiańską i do 

późnych godzin wieczornych zawładnęli oddziałem☺.  

- 04.2013 Coś z niczego - zajęcia Arteterapii na oddziale w Olsztynie 

Na całym świecie trwa moda na ekologię. Zatem zgodnie z obowiązującymi trendami, 

wolontariusze wraz z małymi pacjentami Oddziału Hematologii i Onkologii w Olsztynie 

postanowili się do niej przyłączyć i wspólnie zadbać o dobro Ziemi. Podczas naszej akcji pn. - 

"Coś z niczego", dzieci miały okazję poruszyć wyobraźnię i stworzyć najwspanialsze, 

najbardziej kolorowe i niezwykłe dzieła z ... kartonowych pudełek. Olsztyńscy podopieczni 

wykazali się dużą inwencją twórczą. Z opakowań po herbacie czy ryżu powstały roboty, auta, 

potworki, motylki, które teraz upiększają nasz oddział. Akcja tak spodobała się małym 

pacjentom, że na pewno nie raz ją powtórzymy, bo czego się nie robi dla Matki Ziemi i 

przede wszystkim dla wielkiego uśmiechu  dziecka. 

- 18.06.2013 Art.-terapia z Anią Samusionek na Litewskiej w Warszawie 

 "ARTTERAPIA z � GWIAZDĄ" to cykliczne warsztaty terapii zajęciowej, na które 

Fundacja Spełnionych Marzeń zaprasza znane i lubiane osoby. W dniu 18 czerwca małych 

pacjentów oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odwiedziła 

aktorka � Ania Samusionek. Fundacja Spełnionych Marzeń ma ogromną przyjemność 

współpracować z Anią od kilku lat, podczas których aktorka odwiedzała dzieci również na 

oddziałach w Olsztynie, Kielcach i Lublinie, a także uczestniczyła w wielu fundacyjnych 

projektach (Warsaw Fashion Street, Onko-olimpiada). Ania poprowadziła zajęcia Arteterapii, 

na których razem z dziećmi malowała przepiękne wazoniki. Zajęcia Arteterapii na co dzień 

prowadzone są pod okiem wolontariuszy. Sprawiają, że dzieci choć na chwilę zapominają o 

otaczającej ich smutnej rzeczywistości, ale również rozwijają wyobraźnię i sprawność 

fizyczną. Przede wszystkim jednak motywują do leczenia i dają siłę do szybkiego 

wyzdrowienia. Natomiast obecność Gwiazdy podczas takich warsztatów jest dodatkowym 

motywatorem do pracy, no i oczywiście okazją do wspólnego pamiątkowego zdjęcia 
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- 24.06.2013 Art.-terapia czyli pracownia medali na Dzień Ojca w Olsztynie 

Świętowaliśmy już Dzień Matki i Dzień Dziecka, a teraz przyszła pora na Dzień Ojca. Tego 

dnia wolontariuszki olsztyńskiego oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcego Szpitala w 

Olsztynie, Izabela i Patrycja, zorganizowały zajęcia plastyczne, podczas których mali 

Pacjenci mogli przygotować Medale dla swoich Tatusiów. Dzieci własnoręcznie rysowały i 

naklejały na nich wszystko to, co kojarzy im się ze swoimi Tatusiami. Na orderach 

"wylądowały" piękne kwiaty i serca, ale także krokodyle, aligatory czy góry i ... miodek. 

Medale wyszły bardzo kolorowe i oczywiście bardzo piękne:). Mamy nadzieje, że Tatusiowie 

będą zachwyceni dziełami swoich Maluszków, bo niektórym Mamom tak się spodobały te 

medale, że same zaczęły je nosić 

- 15.07.2013 Art.-terapia z Martą Żmudą-Trzebiatowską na Litewskiej w Warszawie 

"ARTTERAPIA z GWIAZDĄ" to cykliczne warsztaty terapii zajęciowej, na które Fundacja 

Spełnionych Marzeń zaprasza znane i lubiane osoby. W dniu 15 lipca małych pacjentów 

oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie odwiedziła niezwykle 

miła aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska. Na dzisiejszych warsztatach Marta 

współpracowała z naszą wolontariuszkę Ewę Otceten, która od dwóch lat prowadzi zajęcia z 

naszymi małymi podopiecznymi. Tematem wiodącym warsztatów było wykonanie obrazków 

z użyciem motywów z wielobarwnych pasmanterii. I jak zwykle nie zawiedliśmy się na 

kreatywności naszych małych milusińskich, bo prace były niezwykle profesjonalne, bogate w 

formie i treści ... wypływającej wprost z niczym nie skażonej dziecięcej wyobraźni. Zajęcia 

Arteterapii na co dzień prowadzone są pod okiem wolontariuszy. Sprawiają, że dzieci choć na 

chwilę zapominają o otaczającej ich smutnej rzeczywistości, ale również rozwijają 

wyobraźnię i sprawność fizyczną. Przede wszystkim jednak motywują do leczenia i dają siłę 

do szybkiego wyzdrowienia. Natomiast obecność Gwiazdy podczas takich warsztatów jest 

dodatkowym motywatorem do pracy, no i oczywiście okazją do wspólnego pamiątkowego 

zdjęcia. 

Warsztaty Taneczne 

- 09.01.2013 "Pitzo & Polssky" - finaliści "Mam Talent" w Regionalnym Oddziale FSM 

w Lublinie 

W dniu 9.01.2013 na oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie gościliśmy niezwykły duet taneczny - Pawła "Pitzo" Mazura oraz Karola "Polssky" 

Polaka. "Pitzo & Polssky" pochodzą z Lubelszczyzny, a miliony Polaków poznało ich i 

pokochało w V edycji programu "Mam talent", gdzie zaprezentowali pokaz na najwyższym 

światowym poziomie. Ich "show dwóch fenomenalnych robotów", które przyniosło im w 

finale 2 miejsce, to połączenie elementów poppingu, lockingu, animation, czyli wszystkiego 

co najefektowniejsze w streetdance. 

Podczas występu dla naszych małych podopiecznych, tancerze zaprezentowali kilka swoich 

sztandarowych pokazów. Ich występ to była istna bomba energetyczna, która sprawiła, iż nasi 
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roztańczeni goście bez trudu zyskali kolejnych fanów. Po gromkich owacjach i 

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

tancerzami. 

 

 

-05.02.2013 Wieczór z Sambą Brazylijską w IMiD w Warszawie 

Zgodnie z wieloletnią tradycją związaną z okresem karnawału, Fundacja Spełnionych Marzeń 

zorganizowała dla swoich podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w 

Warszawie wieczór z sambą brazylijską. W karnawałową atmosferę wprowadził nas główny 

animator widowiska � Paweł Kucharczyk - pseudonim artystyczny Ed Szynszyl, najbardziej 

brazylijski warszawiak, znawca samby i muzyki brazylijskiej, wzbogacając program 

artystyczny barwnymi opowieściami o największym na świecie karnawale w Rio. 

Dodatkowo, aby w pełni wprowadzić dzieci i młodzież w klimaty gorącej Brazylii, 

zaprezentował najbardziej charakterystyczne instrumenty brazylijskie, czego efektem było 

stworzenie razem z pacjentami interakcji w iście brazylijskim brzmieniu ☺. Głównym 

punktem programu był niezwykle barwny występ grupy tanecznej "As Belezas do Brasil" w 

tańcach inspirowanych Carmen Mirandą i Sambą Rio de Janeiro. Piękne tancerki, kolorowe 

stroje oraz energetyczna muzyka ... stworzyły widowisko wręcz bajeczne. 

 

Warsztaty Muzyczne 

- 19.03.2013 Muzyczna bajko-terapia na oddziale onkologii na Litewskiej w Warszawie. 

W dniu 19 marca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla małych pacjentów zajęcia muzykoterapii 

połączone z bajkoterapią. Warsztaty zorganizowała nasza wolontariuszka Małgosia Cwalina. 

Natomiast pomysłodawcą formuły zajęć bajek muzycznych i jednocześnie akompaniatorem 

jest Michał Jaron. Na dzisiejszych warsztatach dzieci słuchały wiersza Jana Brzechwy pt. 

"Pchła Szachrajka" w interpretacji Anny Burtan. W dobie komputerów, iPadów i playstation 

warsztaty te zdają się lekko trącać myszką :-) ... ale nasze dzieciaki były zachwycone.  

- 19.04.2013 "Terapeutyczne muzykowanie" z Sound'n'grace na Litewskiej w W-wie 

W dniu 19.04.2013 na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej odbyły się 

kolejne warsztaty z cyklu "Terapeutyczne muzykowanie". Organizatorką muzycznych 

spotkań jest nasza wieloletnia wolontariuszka - Małgosia Cwalina. Tym razem Małgosia 

zaprosiła do współpracy: Olę Urbańską-Deres, Anię Żaczek (klawisze) i Kamila 

Mokrzyckiego - członków chóru gospelowego - Sound'n'grace � finalistów programu "Mam 

talent". Podczas warsztatów dzieci tworzyły rysunki do gamy � czyli np. nutka "do" � dom. 

Następnie podczas grania i śpiewania gamy, dzieci miały za zadanie podnosić swoje obrazki 
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do właściwej nutki. Nie obyło się również bez nauki sztuki dyrygowania i oczywiście 

wspólnego muzykowania z artystami z wykorzystaniem cymbałek i tamburynu. Na koniec 

nasi goście zaśpiewali swój sztandarowy utwór "Lord You are good". Terapeutyczna rola 

muzyki w miejscu tak szczególnym, jest bez wątpienia bezcenna. Bawi, edukuje, ale przede 

wszystkim stanowi dla naszych małych pacjentów ogromny "zastrzyk" pozytywnej 

muzycznej energii. 

 

- 23.04.2013 Koncert zespołu The TRASH w IMiD w Warszawie 

The TRASH � to rockowa grupa wspaniałych muzyków, którzy na zaproszenie Fundacji 

Spełnionych Marzeń zagrali koncert dla pacjentów Oddziału Kliniki Chirurgii Onkologicznej 

IMiD w Warszawie. Grupę tworzą muzycy znani ze współpracy z czołówką polskiej sceny 

rockowo-popowej: gitarzysta - Piotr Konca, gitarzysta - Sebastian Piekarek, basista - Marcin 

Kleiber, piłkarz - Radek Majdan i perkusista - Radek Owczarz. Było to bez wątpienia 

wydarzenie historyczne, gdyż muzycy po raz pierwszy od powstania formacji zagrali koncert 

akustyczny, który jak wiemy wymaga ogromnego kunsztu muzycznego. Energetyczne 

kompozycje i odważne teksty połączone z charyzmą muzyków dały naprawdę fantastyczną 

strawę muzyczna. 

-26.04.2013 "Muzyczna Bajko-terapia" na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 26 kwietnia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie, Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla małych pacjentów kolejne 

zajęcia muzykoterapii połączonej z bajko-terapią. Koordynacją i organizacją zajęć pn. 

"Muzyczna Bajko-terapia" zajmuje się nasza wieloletnia wolontariuszka - Małgosia Cwalina. 

Na dzisiejszych warsztatach dzieci słuchały jednej z najbardziej lubianych bajek pt. 

"Czerwony Kapturek", w interpretacji Zuzi Dłużniewskiej. Muzycznie bajkę ubarwiły 

następujące instrumenty": klawisze � Justyna Chowaniak, gitara � Kuba Dykiert i 

przeszkadzajki � Staszek Czyżewski. Natomiast głównymi bohaterami warsztatów byli 

niezwykle barwni aktorzy... czyli szmaciane kukiełki wykonane własnoręcznie przez dzieci 

podczas warsztatów terapii zajęciowej. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w dobie 

komputerów, iPadów i playstation maluchy z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem 

słuchają bajek, które pamiętają nasze prababcie. 

 

- 17.05.2013 Koncert zespołu ENEJ na dziecięcej onkologii w Kielcach 

W piątek 17 maja naszych kieleckich podopiecznych na dziecięcym oddziale onkologicznym 

odwiedzili niezwykli goście � zespół muzyczny ENEJ. Zespół jest zwycięzcą programu 

muzycznego "Must Be the Music" i najpopularniejszym zespołem na polskim rynku 

muzycznym. Jak się okazało trafiliśmy w samą dziesiątkę, bo nasi podopieczni są ogromnymi 

fanami tego zespołu. Zespół wykonał swoje największe przeboje, a nawet przygotował dla 

dzieci małą niespodziankę i wykonał specjalnie dla nich utwór - "Ogórek Wąsaty" ☺. 
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Członkowie zespołu odpowiedzieli również na wszystkie pytania dzieci i tak oto tym 

sposobem dowiedzieliśmy się m.in. jak wygląda produkcja programu "Must Be the Music" od 

kuchni☺, jakie ksywki posiadają członkowie zespołu oraz jak nazywają się instrumenty na 

których grają. Po koncercie i rozmowie zespół rozdawał autografy na płytach, koszulkach, 

karteczkach, czapkach ... i na czym tylko sobie zażyczyli nasi mali pacjenci. Każdy 

oczywiście zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z zespołem, a na koniec w podziękowaniu dzieci 

wręczyły członkom zespołu piękne, własnoręcznie wykonane laurki. 

-05.06.2013 "Szewczyk i Smok" czyli muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 5 czerwca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla małych pacjentów, kolejne warsztaty w 

ramach cyklicznego projektu pn. "Muzyczna bajko-terapia". Organizatorem warsztatów jest 

nasza wolontariuszka Małgosia Cwalina. Na dzisiejszym spotkaniu dzieci słuchały bajki pt. 

"Szewczyk i Smok", w interpretacji naszego gościa � aktora, Marka Kossakowskiego. 

Muzyczną oprawę bajki stanowił niezwykle oryginalny instrument � waltornia, na której grał 

� muzyk, Paweł Wałek. Dla wzmocnienia wyobraźni naszych małych podopiecznych odbyły 

się warsztaty plastyczne, które przygotowała wolontariuszka � Małgosia Zmysłowska, a ich 

motywem przewodnim... był SMOK. 

- 24.06.2013 "Kot w butach" czyli muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 24 lipca 2013 na oddziałach onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie, odbyły się kolejne warsztaty w ramach cyklicznego projektu 

Fundacji Spełnionych Marzeń pn. - "Muzyczna bajko-terapia". Organizatorką warsztatów jest 

wolontariuszka � Małgosia Cwalina. Nieodłącznym elementem projektu są tematyczne 

warsztaty plastyczne, które odbywają się pod okiem Małgosi Zmysłowskiej. Dzisiejszymi 

gośćmi byli: aktor � Mateusz Grydlik oraz muzyk� Krzysiek Łochowicz. Mali pacjenci 

wysłuchali niezwykłych przygód "Kota w butach" � opowieści spisanej na podstawie baśni 

ludowej dla dzieci przez Charles'a Perraulta. Muzyczną oprawę bajki stanowiły dźwięki 

gitary, a ilustrowały ją przepiękne kotki wykonane własnoręcznie przez dzieci. 

 

-09.07.2013 AFROMENTAL z wizytą w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie 

W dniu 09.07.2013 wielkie poruszenie w Regionalnym Oddziale FSM w Olsztynie, bo oto 

naszych małych pacjentów z Oddziału Hematologii i Onkologii odwiedził nie kto inny jak ... 

zespół Afromental !!! Zespół pochodzi z Olsztyna i gra już od 2004 roku. Znani są z 

przebojów tj. : Pray 4 love, Radio Song czy najnowszy hit "It�s my life". Każdy z obecnych 

zastanawiał się, gdzie podział się jeden z wokalistów zespołu - Łozo, ale wyjaśniamy, że 

godnie zastępowali go Frenchy i Grizzlee, których pamiętamy z formacji EastWest Rockers. 

Z dobrego źródła wiemy, że Łozo jest obecnie w Nowym Yorku, spełniając swoje marzenia i 

szerząc Afromoc. Oczywiście, trzymamy za niego kciuki i życzymy powodzenia! ☺.Panowie 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

11 | S t r o n a  
 

z Afromental pośpiewali z podopiecznymi FSM swoje piosenki, a po mini koncercie dzieciaki 

mogły zadać pytania Gościom. Większość żeńskiego grona chciała wiedzieć jedno - czy 

Panowie są zajęci ? ...niestety tak :( . Wizytę zakończyło pstrykanie wspólnych zdjęć i 

rozdawanie autografów. 

 

 

- 26.08.2013 "Kopciuszek" � muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w Warszawie 

Po wakacyjnej przerwie Fundacja Spełnionych Marzeń powróciła do swojego cyklicznego 

projektu dedykowanego naszym najmłodszym pacjentom pn. "Muzyczna bajko-terapia", 

którego koordynatorem i organizatorem jest nasza wolontariuszka � Małgosia Cwalina. I tak, 

26 sierpnia na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie zagościł 

"Kopciuszek". Tym razem naszym gościem była aktorka Anna Sroka  Hryń, która czytała 

znaną nam wszystkim bajkę pt. "Kopciuszek". Piękna fabuła została okraszona oprawą 

muzyczną w wykonaniu muzyka - Przemka Zalewskiego. Stałym elementem projektu, 

rozwijającym dziecięcą wyobraźnię oraz wzmacniającym przyswojenie fabuły, są warsztaty 

plastyczne. Podczas dzisiejszych warsztatów, maluchy wykonały swój własny pantofelek. 

Miejmy jednak nadzieję, iż nie zgubią go jak tytułowy Kopciuszek ☺. Bardzo dziękujemy 

Pani Annie Sroce - Hryń i Panu Przemkowi Zalewskiemu za przeprowadzenie części 

teatralnej oraz naszym dwóm wolontariuszkom: Małgosi Cwalinie za organizacje warsztatów 

oraz Cioci Hani za organizacje warsztatów plastycznych. 

- 06.09.2013 "Koziołek Matołek" muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w Warszawie 

6 września 2013 r. na oddziale hematologii w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Litewskiej odbyły 

się kolejne warsztaty w ramach cyklicznego projektu Fundacji Spełnionych Marzeń 

"Muzyczna bajko-terapia", organizowane przez naszą wolontariuszkę Małgosię Cwalinę. 

Podczas tych warsztatów przedstawiona została bajka "Koziołek Matołek", którą przeczytała 

Ania Rusiecka. Przygody najsłynniejszego koziołka opowiedziane zostały przy dźwiękach 

akordeonu, na którym zagrał Fabian Włodarek. Przy okazji "Muzycznej bajko- terapii" 

regularnie odbywają się także warsztaty plastyczne. Tym razem poprowadzone zostały przez 

nasze dwie wolontariuszki- Ciocię Hanię oraz Kasię Szybalską. Piękna bajka Kornela 

Makuszyńskiego natchnęła naszych małych podopiecznych do zrobienia z plasteliny uroczych 

zwierzątek i namalowania mapy Afryki. 

- 03.10.2013 "Słoń Trąbalski" i "Zoo", czyli muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w 

Warszawie 

W dniu 03.10.2013 na oddziale onkologii w Dziecięcym Szpitalu przy ul. Litewskiej w 

Warszawie odbyły się kolejne warsztaty bajko- terapeutyczne. Tym razem dzieci wysłuchały 

bajki Juliana Tuwima pt. "Słoń Trąbalski" oraz "Zoo"- autorstwa Jana Brzechwy. Przygody 

Tomasza Trąbalskiego bardzo przypadły naszym podopiecznym do gustu. Bajkę przeczytały: 

nasza wolontariuszka i koordynatorka projektu - Małgorzata Cwalina oraz Anna Burtan. O 
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muzyczne tło zadbał muzyk- Paweł Wałek, który zagrał na waltorni. Instrument ten 

niesamowicie spodobał się naszym podopiecznym, a co niektórzy z nich nawet próbowali na 

nim zagrać. Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Cwalinie, Annie Burtan oraz Pawłowi 

Wałkowi za przygotowanie wspaniałych warsztatów dla naszych podopiecznych. 

 

 

- 10.10.2013 Koncert Natalii Lesz w IMiD 

Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy na Fundacyjną "scenę muzyczną" w Instytucie Matki i 

Dziecka.W dniu 10 października 2013 Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała koncert 

Natalii Lesz na oddziale chirurgii onkologicznej. Natalia zaśpiewała przy akompaniamencie 

Tomka Luberta. Wokalistka wykonała swoje przeboje, ale także nowe aranżacje utworów 

zagranicznych artystów. Natalia Lesz zadebiutowała w 2008 utworem "Fall". Jednak występ 

w towarzystwie Tomka Luberta był ich debiutem. Efekt jednak był rewelacyjny. Muzycy 

doskonale dali sobie radę, a koncert niezwykle spodobał się naszym podopiecznym. 

Dziękujemy Natalii Lesz oraz Tomkowi Lubertowi za dawkę wspaniałej, muzycznej uczty, 

którą nas uraczyli. 

 

- 21.10.2013 Koncert zespołu VIRGIN w IMiD w Warszawie 

Jeszcze nie ucichło echo po niezwykle energetycznym koncercie Natalii Lesz, a już mamy 

koleją niespodziankę na naszej "oddziałowej scenie muzycznej" oddziału chirurgii 

onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W dniu 21 października dla naszych 

podopiecznych zagrał i zaśpiewał zespół popowo-rockowy VIRGIN, czyli duet - Doda i 

Tomek Lubert. Zespół został stworzony w 2000 r. przez Tomasza Luberta i przez wiele lat 

utwory śpiewane przez młodą, nieznaną wówczas debiutantkę, nie schodziły z list przebojów. 

Dzisiejszy koncert jest z pewnością wydarzeniem niezwykłym, gdyż Doda z Tomkiem zagrali 

PIERWSZY !!! koncert od czasu rozwiązania zespołu w 2007r. Okazało się, że przeboje z 

przed lat nadal cieszą się ogromną popularnością wśród młodej widowni, czego dowodem 

były ogromnej owację po koncercie. Dziękujemy Dodzie i Tomkowi za ten rockowy zastrzyk 

energii :-). 

  

 

 

- 24.10.2013 Koncert Natalii Lesz na oddziale onkologii na Litewskiej w Warszawie 

Po niebywałym sukcesie na oddziale chirurgii onkologicznej IMiD, w dniu 24 października 

odbył się kolejny koncert dwójki wspaniałych artystów. Tym razem muzycy zagrali i 
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zaśpiewali dla małych pacjentów oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w 

Warszawie. Koncert odbył się w ramach projektu Fundacji Spełnionych Marzeń, podczas 

którego dla pacjentów oddziałów onkologicznych cyklicznie (od lat :-) ) występuję 

największe sławy polskiej sceny muzycznej. I tak, nowy powakacyjny sezon zainaugurowała 

polska aktorka, tancerka, a z zamiłowania piosenkarka – Natalia Lesz. Natalia zaśpiewała 

przy akompaniamencie muzyka i kompozytora - Tomka Luberta. Wokalistka wykonała nie 

tylko swoje autorskie utwory, ale także nowe aranżacje przebojów zagranicznych artystów. 

Natalia Lesz koncertuje od 2008r., kiedy to z sukcesem zadebiutowała utworem "Fall". 

Jednak występ w towarzystwie Tomka Luberta był ich wspólnym debiutem. Eksperyment 

okazał się rewelacyjny. Muzycy doskonale dali sobie radę, a obydwa koncerty niezwykle 

spodobały się pacjentom, czego dowodem były gromkie oklaski :-). 

- 25.10.2013 Muzyczna spotkanie z zespołem "Happysad" w Lublinie 

Zespól "Happysad" jest jednym z najpopularniejszych młodych zespołów rockowych w 

Polsce. Ich koncerty zawsze zapełniają salę, a fani znają ich utwory na pamięć. W swojej 

muzyce łączą gitarowego rocka z naleciałościami punku, reagge i ska. I taki właśnie 

muzyczny podwieczorek Fundacja Spełnionych Marzeń postanowiła zaserwować swoim 

podopiecznym. W piątkowe popołudnie 25 października członkowie zespołu odwiedzili 

małych pacjentów z Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie. Była to z pewnością ogromna niespodzianka i nie lada gratka dla 

fanów zespołu. Wizycie naszych gości towarzyszyła miła i radosna atmosfera. Nasi 

podopieczni mieli wyjątkową okazję posłuchać naszych gości na żywo !!! A nawet z nimi 

zagrać i zaśpiewać :-). Nie obyło się również bez zdjęć i autografów . 

 

- 30.10.2013 "Cudowna lampa Aladyna" - muzyczna bajko-terapia na Litewskiej w 

Warszawie 

Na dzisiejszych zajęciach muzycznej bajko-terapii sięgnęliśmy po symbol będący głównym 

motywem logo Fundacji Spełnionych Marzeń – cudowną lampę Aladyna. Aladyn – to bohater 

jednej z opowieści "Księgi tysiąca i jednej nocy", który w wyniku niesamowitego splotu 

wydarzeń, staje się właścicielem zaczarowanej lampy, zamieszkiwanej przez potężnego, 

spełniającego życzenia Dżinna. Tę niezwykłą opowieść dzieci usłyszały w interpretacji 

Kamili Matyszczak, która na zaproszenie wolontariuszki FSM i jednocześnie koordynatorki 

projektu – Małgosi Cwaliny, dołączyła do naszego oddziałowego bajkowego świata. O 

muzyczną oprawę warsztatów zadbał nasz kolejny gość – muzyk Wiesław Wysocki, który 

zilustrował spektakularne przygody Aladyna barwnymi dźwiękami wypływającymi z 

klarnetu. Gościom z całego serca dziękujemy za tę wspaniałą egzotyczną podróż . 

- 04.11.2013 Muzyczna bajko-terapia ze słoniem Elmerem na Litewskiej w Warszawie 

4 listopada 2013 na oddziale onkologicznym w Dziecięcym Szpitalu przy ul. Litewskiej 

odbyły się kolejne warsztaty muzycznej bajko-terapii. Motywem przewodnim dzisiejszego 
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spotkania z bajką był słoń o imieniu Elmer - główny bohater takich bajek jak: "Elmer i 

hipopotamy", "Elmer i Róża" oraz "Elmer i nieznajomy". Przygody uroczego słonia zostały 

przeczytane przez naszego gościa - Justynę Mielczarek, a zilustrowane dźwiękami gitary 

przez muzyka - Krzysztofa Łochowicza. Zajęcia połączone zostały z warsztatami 

plastycznymi, podczas których maluchy malowały i wyklejały bohaterów, którzy pojawili się 

w towarzystwie Elmera. Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty 

realizowane przez Fundację Spełnionych Marzeń od przeszło 10 lat na dziecięcych oddziałach 

onkologicznych. To projekty, które uczą, bawią, a także kreują dziecięcy świat przynosząc 

chwile zapomnienia. Dzięki nim wychodzimy naprzeciw smutkowi, cierpieniu i ogromnemu 

pragnieniu dziecięcej beztroski. 

 

- 20.11.2013 Projekt "Bawimy, uczymy, śpiewamy" na Litewskiej w Warszawie 

20 listopada na oddziale hematologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie 

mieliśmy przyjemność gościć wyjątkowo barwną postać - Panią Bajko-Melodie ☺. Nasz gość 

zaśpiewał dla małych pacjentów piosenki z płyty „Poznajemy świat”, inaugurującej cykl płyt 

edukacyjnych dla najmłodszych pt. „Bawimy, uczymy, śpiewamy”. Dzieci dzięki temu 

nauczyły się jakiego państwa stolicą jest Rzym, w jakim kraju je się ryż pałeczkami oraz skąd 

pochodzą Zeus i Afrodyta. Dzieciaki wspaniale się przy tym bawili i śpiewali razem z Panią 

Bajko-Melodią. Na koniec w nagrodę wszyscy dostali lizaki. Dziękujemy Pani Bajko–

Melodii i Tomkowi Lubertowi za wspaniały koncert i niezwykłą zabawę! "Bawimy, uczymy, 

śpiewamy" to pierwszy w Polsce cykl płyt edukacyjnych dla najmłodszych, cieszący się na 

świecie wielką popularnością. W ciekawy, a przede wszystkim zabawny sposób, maluchy 

poznają otaczający ich świat. Stała współpraca z najlepszymi psychologami dziecięcymi, 

gwarantuje najwyższy poziom tekstów oraz merytoryczne przygotowanie całego cyklu płyt. 

Za muzykę odpowiada tajemniczy, ale bardzo dobrze znany najmłodszym słuchaczom -

QNDEL -autor największych hitów dziecięcych ostatnich lat. "Bawimy, uczymy, śpiewamy” 

to obowiązkowa pozycja dla rodziców, którzy aktywnie i nowocześnie chcą wychowywać 

swoje pociechy 

 

Warsztaty bajko-terapeutyczne i teatralne 

- 09.01.2013 Spektakl teatralny Fundacji "ART" na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 9 stycznia odbył się spektakl teatralny dla małych pacjentów oddziału onkologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. Projekt został zrealizowany w ramach 

współpracy Fundacji Spełnionych Marzeń z Fundacją "ART" � Marii Reif, z którą mamy 

przyjemność współpracować od wielu lat. "Crescendo na skrzypce i Singera" według 

opowiadań dla dzieci I. B. Singera, to spektakl muzyczny oparty na literaturze i muzyce 

żydowskiej przybliżający tradycje i zwyczaje tej kultury. Przedstawieniu towarzyszyła 

muzyka żydowska podkreślająca klimat opowiadań. Z połączenia kilku niezwykle ciepłych i 
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mądrych bajek powstała droga małego żydowskiego chłopca, który chcąc być już duży i 

samodzielny niestety zabłądził w Warszawie. Jak zwykle wszystko kończy się dobrze a nasz 

bohater cały i zdrowy wraca do swojego rodzinnego domu, aby usłyszeć " i tak cię kocham..." 

 

- 15.02.2013 Spotkanie teatralne z Fundacją ART. na Litewskiej w Warszawie 

15 lutego mieliśmy przyjemność ponownie gościć artystów z Fundacji ART. � Marii Reif. W 

dniu 9 stycznia Fundacja ART. wystawiła spektakl teatralny dla małych pacjentów oddziału 

onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie. Tym razem aktorzy odwiedzili 

małych pacjentów z oddziału hematologii. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy 

Fundacji Spełnionych Marzeń z Fundacją "ART" Marii Reif, z którą mamy przyjemność 

współpracować od wielu lat. "Crescendo na skrzypce i Singera" według opowiadań dla dzieci 

I. B. Singera, to spektakl muzyczny oparty na literaturze i muzyce żydowskiej przybliżający 

tradycje i zwyczaje tej kultury. Przedstawieniu towarzyszyła muzyka żydowska podkreślająca 

klimat opowiadań. Z połączenia kilku niezwykle ciepłych i mądrych bajek powstała droga 

małego żydowskiego chłopca, który chcąc być już duży i samodzielny niestety zabłądził w 

Warszawie. Jak zwykle wszystko kończy się dobrze a nasz bohater cały i zdrowy wraca do 

swojego rodzinnego domu, aby usłyszeć" i tak cię kocham..." 

- 22.02.2013 Kabaret PARANIENORMALNI w Regionalnym Oddziale FSM w Kielcach 

W dniu 22 lutego 2013 dziecięcy oddział onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 

w Kielcach odwiedzili niezwykli goście - kabaret PARANIENORMALNI... z główną 

członkinią zespołu na czele - zwariowaną krejzolką Mariolką. Każdy mały pacjent miał 

możliwość porozmawiać z gośćmi, zrobić sobie zdjęcie ze swoimi ulubieńcami oraz otrzymać 

autograf. Wizyta przebiegała w szalonej atmosferze, pełnej humoru i zwariowanych sytuacji. 

Nie zabrakło również dość nietypowych pomysłów ze strony słynnych kabareciarzy. Otóż 

każde dziecko miało specjalne zadanie, polegające na wymyśleniu najgłupszej miny i 

zaprezentowaniu ją naszym gościom. Piękne uśmiechy dzieci potwierdziły, że była to jak 

najbardziej udana wizyta:). Kabaret Paranienormalni obiecał naszym małym pacjentom, że na 

pewno jeszcze do nich wrócą. 

 

- 02.03.2013 Bajko-terapia z aktorami w Regionalnym Oddziale FSM w Kielcach 

W dniu 2 marca 2013 r. Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń zaprosił niezwykłych 

gości na dziecięcy oddział onkologiczny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego. Wspaniali aktorzy: Marta Żmuda- Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk Andrzej 

Nejman oraz Maciej Kujawski, oprócz zabaw i rozmów z dziećmi, przedstawili dzieciom w 

formie bajko-terapii przygody "Kubusia Puchatka". Śmiechom i radości nie było końca. 

Niesamowici goście sprawili, że ten dzień był dla dzieci wyjątkowy i bardzo radosny. Mali 

pacjenci mieli również okazję zrobić sobie zdjęcia ze swoimi ulubieńcami oraz dostać 

wymarzone autografy. 
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- 14.05.2013 Teatralia na wesoło z "ODSKOCZNIĄ" na oddziale w Lublinie 

14 maja 2013 r. na Oddziale Hematologii i Onkologii w Lublinie, w ramach współpracy 

Fundacji Spełnionych Marzeń z Improwizacyjną Grupą Teatralną "ODSKOCZNIA", odbył 

się niezwykle radosny i bardzo zabawny występ artystyczny☺. Nasi mali podopieczni mieli 

okazję zobaczyć spektakl, który nigdy nie miał scenariusza, a nasi mali podopieczni mogli 

wejść w rolę reżyserów, tworząc miejsce akcji, a także wybierając bohaterów. Dzieci 

podobnie jak i rodzice dostali pozytywny zastrzyk energii wypływający z pomysłowości oraz 

dużego poczucia humoru aktorów: Marty, Sylwka, Wojtka i Pawła. Grupa ODSKOCZNIA to 

lubelska grupa "aktywności kulturalnej", znana głównie dzięki występom improwizacyjnym.  

- 27.09.2013 Spektakl teatru "Nieskromni" w Olsztynie 

Każdy doskonale wie, że dzieci uwielbiają bajki, szczególnie jeśli mogą je obejrzeć na żywo. 

Wykorzystał to Teatr "Nieskromny", który w dniu 27 września wraz ze swoim spektaklem 

"Goniąc sałatę... Roszpunkę" odwiedził dzieci na oddziale hematologii i onkologii w 

Olsztynie. Publiczność oglądała przedstawienie z przekonaniem, że będzie ona typowym 

przedstawieniem niemieckiej bajki - "Roszpunki". Jednakże nasi goście nas zaskoczyli. Było 

wiele momentów, które wywołały salwy śmiechu i oklasków wśród dzieciaków i ich 

rodziców. Spektakl szczególnie przypadł do gustu żeńskiej części publiczności, ale to 

zapewne skutek obecności dużej ilości przystojnych aktorów ;). Warto wspomnieć, że grupę 

teatralną tworzą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie na czele ze swoją 

nauczycielką - Panią Barbarą Święcicką. Nasi goście, jak to młodzi ludzie nie potrafili 

usiedzieć w jednym miejscu, emanowała od nich tak pozytywna energia, że nasza Pani 

Kierownik i Wolontariusze zmielili ich nazwę na "Teatr Niesforny" :). Grupie spodobał się 

ten pomysł i z zaufanego źródła wiemy, że trwają debaty na temat zmiany nazwy. 

"Nieskromni" obiecali, że wrócą do nas nie raz, a my wręcz nie możemy się doczekać! 

- 06.10.2013 Wizyta Teatru "Kwadrat" w Kielcach 

6 października 2013 podopieczni kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń mieli 

niezwykłą niespodziankę. Odwiedzili ich bowiem aktorzy teatru "Kwadrat": Andrzej Nejman, 

Lucyna Malec, Maciej Kujawski, Andrzej Andrzejewski, Grzegorz Wons oraz Jacek Łuczak. 

Goście sprawili ogromną radość swoją wizytą. Dzieci mogły porozmawiać ze swoimi 

ulubionymi aktorami i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Oprócz tego każde z nich dostało w 

prezencie pluszową maskotkę, która na pewno nie pozwoli zapomnieć o tak miłej wizycie. 

 

 

- 28.10.2013 "Bajko-terapia" z Jarosławem Boberkiem na Litewskiej w Warszawie 
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Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty realizowane przez Fundację 

Spełnionych Marzeń od przeszło 10 lat na dziecięcych oddziałach onkologicznych, a 

dedykowane są najmłodszym pacjentom. To projekty, które uczą, bawią, a także kreują ich 

dziecięcy świat, w tak trudnych i bolesnych okoliczności, w jakich się znalazły. Dzięki nim, 

wychodzimy naprzeciw smutkowi, cierpieniu i ogromnemu pragnieniu dziecięcej beztroski. 

W kolejnym spotkanie Bajko-terapii udział wziął znany aktor – Jarosław Boberk. Pan 

Jarosław naszej małej publiczności znany jest głównie z ról tzw. dubbingowych, takich jak 

np. Kaczor Donald czy też fantastyczny król lemurów Juliann w filmie Madagaskar. Na 

dzisiejszym spotkaniu nasz gość przeczytał maluchom przygody niezwykłego małego ptaszka 

opisanych w książce Hanny Łochockiej – pt. "O Wróbelku Elemelku". To zbiór krótkich, 

pisanych rymowaną prozą opowiadań, których bohaterem jest sympatyczny, życzliwy 

wszelkim stworzeniom wróbelek, który chcąc poznać świat, popada często w śmieszne 

tarapaty :-). Dzieci były zachwycone nie tylko przygodami małego wróbelka, ale również 

wspaniałą i dowcipną narracją naszego gościa. 

 

- 06.11.2013 Spektakl teatralny "W świecie Pana Kleksa" w Olsztynie 

Dnia 5 listopada pacjentów z olsztyńskiego Oddziału Hematologiczno-Onkologicznego 

odwiedził nie kto inny, jak sam Pan ... Ambroży Kleks !!!. Nasz gość wraz ze swoimi 

przyjaciółmi, podczas mini spektaklu teatralnego pt. "W świecie Pana kleksa", zapoznał 

dzieciaki ze starym, ale nadal nowym ☺światem baśni. Dopiero później, po występie, 

okazało się, że w rolę bajkowych postaci wcielili się studenci Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, którzy chcieli tym krótkim przedstawieniem urozmaicić 

podopiecznym FSM pobyt w szpitalu. Natomiast w rolę samego Pana Kleksa wcieliła się 

nasza wolontariuszka Patrycja. Dzieciom tak bardzo podobał się występ, że poprosili naszych 

gości, by wrócili do nich z innym przedstawieniem. Studenci, na czele z wolontariuszkami 

Izabelą i Patrycją, obiecali maluchom, że niebawem zawitają do nich z kolejną bajkową 

opowieścią. 

- 13.11.2013 Bajko-terapia z Krecikiem na Litewskiej w Warszawie 

Terapia ... bajką, muzyką, czy też śmiechem - to projekty realizowane przez Fundację 

Spełnionych Marzeń od przeszło 10 lat na dziecięcych oddziałach onkologicznych. To 

projekty, które uczą, bawią a także kreują dziecięcy świat przynosząc chwile zapomnienia. 

Dzięki nim wychodzimy naprzeciw smutkowi, cierpieniu i ogromnemu pragnieniu dziecięcej 

beztroski. I tak 13 listopada na oddziale hematologii w szpitalu przy ul. Litewskiej odbyły się 

kolejne warsztaty bajko-terapii połączone z art-terapią. Tym razem nasi mali podopieczni 

usłyszeli bajkę „Krecik i rakieta” w interpretacji naszego gościa - Ani Rusieckiej. Zasłuchując 

się w przygodach krecika, dzieci miały okazję zrobić swoja własną, kosmiczną rakietę. 
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Warsztaty Wielokulturowe 

- 07.06.2013 Spotkanie z kulturą Japonii na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 7 czerwca na oddziałach onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie zapachniało orientem i kwiatami japońskiej wiśni. W ramach 

warsztatów wielokulturowych Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała spotkanie z 

kulturą Japonii. Naszym gościem była Pani Hana Umeda � pół krwi Japonka, pół krwi nasza 

rodaczka :). Pani Hana jest mistrzynią tradycyjnego japońskiego tańca nihon buyo, którego 

lekcje pobierała w Szkole Tańca w Tokio. Pani Hana przybyła do naszych dzieciaków w 

przepięknym kimonie, by dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda tradycyjny strój Japonek. 

Podczas spotkania zaprezentowała wspomniany już taniec nihon buyo, a także opowiedziała o 

kulturze i zwyczajach Japonii. Koordynatorem projektu była nasza wolontariuszka � 

Małgosia Cwalina. Natomiast wachlarze dzieci przygotowały na wcześniejszych warsztatach 

pod okiem  Małgosia Zmysłowskiej. 

 

- 02.07.2013 Spotkanie z kulturą Indii na Litewskiej w Warszawie 

W dniu 2 lipca nasi pacjenci z oddziałów onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej zostali zabrani w kolejną podróż do dalekiego kraju. Po wyważonej, spokojnej 

Japonii wybraliśmy się do egzotycznych Indii. Gośćmi kolejnych warsztatów 

wielokulturowych były Katarzyna Mill (prowadzenie) i Zuzanna Kann (taniec) z Teatru 

Tańca Nataraja. Zuzia zaprezentowała z gracją klasyczne tańce indyjskie. Dzieci poznały 

specyficzne gesty tzw. mudry � specyficzne układy dłoni i palców, za pomocą których 

tancerka opowiada historię. Zuzia pokazała również jak dzięki gestom można przedstawiać 

różne zwierzęta. Jej ruchy były dynamiczne, ale i pełne gracji. Kasia opowiedziała dzieciom o 

Indiach, a także zaprezentowała stroje tam noszone, które dzieci mogły przymierzyć. Na 

pamiątkę tego spotkania dziewczyny przyniosły dzieciom bindi czyli kropki noszone na czole 

przez kobiety w Indiach. Dzieci zostały też obdarowane kolorowanki z napisanymi imionami 

w języku hindi. 

 

Wizyty Gwiazd – w 2013 roku odbyło się 16 wizyt. 

Podopiecznych Fundacji odwiedzili: 

- Agnieszka Więdłocha 

- Katarzyna Zielińska 

- Marta Żmuda- Trzebiatowska 

- Iza Kuna 

- Anna Przybylska 
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- Jerzy Stuhr 

- Szymon Majewski 

- Jakub Gierszał 

- Maciej Musiał 

- Mateusz Damięcki 

 

 

 

 

 

Imprezy okolicznościowe 

     WIELKANOC 

- 20.03.2013 "Palemkowa" wizyta Izy Kuny na oddziale onkologii IMiD w 

Warszawie 

W dniu 20 marca, w związku ze zbliżającą się Niedzielą Palmową, na zaproszenie Fundacji 

Spełnionych Marzeń, pacjentów oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w 

Warszawie odwiedziła aktorka teatralna i telewizyjna - Iza Kuna. Nasi mali podopieczni 

świetnie ją znają m.in. z popularnego serialu telewizyjnego � "Barwy szczęścia", a ci nieco 

starsi z przeboju kinowego "Lejdis", dlatego też ta wizyta była dla nich bardzo miłą 

niespodzianką. Odwiedziny Izy stały się przyczynkiem do obdarowania wszystkich 

wielkanocnymi palemkami. Ale to nie koniec niespodzianek, gdyż Iza dodatkowo zakupiła 

dla dzieciaków słodkości wielkanocne: czekoladowe zajączki i jajeczka ... które pewnie 

szybko ulegną skonsumowaniu :-), ale ... wspólne zdjęcia z naszym gościem na pewno 

pozostaną miła pamiątką w rodzinnym albumie. 

- 22.03.2013 "Palemkowe" zajęcia Art.-terapii na Litewskiej w W-wie 

Art.- terapia, czyli leczenie przez sztukę � to forma psychoterapii, która traktuje media 

artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Jest to jedno z ważniejszych narzędzi, 

którymi Fundacja Spełnionych Marzeń komunikuje się z małymi pacjentami oddziałów 

onkologicznych będących pod jej opieką. Zajęcia prowadzone są regularnie przez 

wolontariuszki oraz osoby z zawodowym przygotowaniem. Dnia 22 marca, w przededniu 

Niedzieli Palmowej, nasze maluchy miały za zadanie własnoręcznie wykonać wielkanocne 

palemki. Fundacja zakupiła na tę okazję mnóstwo kolorowych traw, bukszpan i wiosenne 

bazie.  
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- 26.03.2013 Świąteczna wizyta Ani Przybylskiej na oddziale onkologii IMiD w 

Warszawie 

W dniu 26 marca naszych podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu 

Matki i Dziecka w Warszawie odwiedziła popularna aktorka i wspaniała kobieta Anna 

Przybylska. Fundacja ma ogromną przyjemność od lat współpracować z Anią, m.in. poprzez 

jej udział w projektach na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Ania wielokrotnie 

odwiedzała małych pacjentów na oddziałach onkologicznych, dzieląc się z nimi swoją 

niezwykle pozytywną energią. I takie było dzisiejsze spotkanie ... Ania obdarowała dzieci 

wielkanocnymi pisankami i życzyła wszystkim zdrowych i radosnych świąt.. Na pamiątkę 

wizyty każdy otrzymał wspólną fotografie i oczywiście autograf. 

- 26.03.2013 Maciek Musiał i wielkanocne zajączki na oddziale onkologii IMiD w 

Warszawie 

Jeszcze nie umilkły echa po wizycie Ani Przybylskiej, która odwiedziła dzieci na oddziale 

chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie, dzieląc się swoją energią i wielkanocnymi 

pisankami, ... a już ze świąteczną misją przybył na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń 

kolejny niezwykły gość � Maciek Musiał. Maćka pokochała cała Polska z niezwykle 

charyzmatycznej roli w serialu RODZINKA.pl. Jego odwiedziny sprawiły ogromną radość .... 

szczególnie tej damskiej części oddziału ☺.. Ale jak się okazało serial oglądają wszyscy bez 

względu na wiek i płeć, więc tym bardziej nam miło, że sprawiliśmy radość w tym 

przedświątecznych czasie. Maciek życzył wszystkim zdrowych i radosnych świąt, a także 

obdarował pacjentów zajączkami i kurczaczkami, które z pewnością dodadzą uroku 

koszyczkom ze święconką. Tradycyjnie każdy miał możliwość otrzymać autograf i zrobić 

sobie wspólne zdjęcie z naszym gościem. 

- 26.03.2013 Świąteczne warsztaty terapii zajęciowej w Regionalny Oddziale FSM w 

Lublinie 

W dniu 26 marca na oddziale onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie 

odbyły się wielkanocne warsztaty terapii zajęciowej. W wiosenno - świątecznym nastroju 

mali podopieczni, używając kolorowych piórek, tasiemek, cekinów oraz brokatów, zamieniali 

styropianowe jajka w bajeczne pisanki oraz świąteczne kurczaki. Nie obyło się również bez 

pojawienia się �Zajączka Wielkanocnego�, w osobie wolontariuszki Patrycji, która wręczyła 

maluchom świąteczne upominki ufundowane przez Hurtownię Zabawek Panda (wielkie 

dzięki :-)). Tworzenie prac sprawiło dzieciom dużo radości, a kolorowe pisanki były miłym 

akcentem w czasie Świąt Wielkanocnych na salach małych pacjentów. 

- 28.03.2013 Warsztaty Wielkanocne na Kieleckim Oddziale Onkologicznym 

Oddział Kielecki FSM już od tygodnia przeżywał Święta Wielkanocne na dziecięcym 

oddziale onkologicznym w Kielcach. W piątek przed Palmową Niedzielą, podczas 

warsztatów terapii zajęciowej, dzieci stworzyły przepiękne palemki wielkanocne, a w Wielki 

Czwartek odbyły się warsztaty, na których przy pomocy wolontariuszek, nasi mali 
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podopieczni zrobili przepiękne koszyczki i pisanki wielkanocne. Do naszych dzielnych 

pacjentów przybył również zajączek wielkanocny, który obdarował dzieci pysznymi 

słodkościami. I mimo że pogoda za oknem nie wskazywała na nadchodzące Święta, to na 

oddziale i w sercach naszych maluchów już od tygodnia panowała Wielkanoc. 

- 28.03.2013 Wielkanoc na Olsztyńskim Oddziale Onkologicznym 

Pomimo śniegu za oknem, na oddziale hematologiczno-onkologicznym w Olsztynie, mali 

pacjenci przygotowują się do Świąt Wielkiej Nocy. Jak każdy wie, owe święta nie mogą obyć 

się bez wielkanocnych pisanek. Wolontariusze FSM zorganizowali dla podopiecznych i ich 

rodziców warsztaty plastyczne, podczas których przyozdabialiśmy styropianowe jaja. 

Pacjenci mieli do wyboru różnego rodzaju wstążki, piórka, cekiny, brokaty, farbki etc. 

Warsztaty prowadziła Patrycja, która jest wolontariuszką FSM od wielu lat. Pomagały jej 

wolontariuszki - Anna, Ewelina, Maja, Izabela oraz kierowniczka Biura Regionalnego w 

Olsztynie - Pani Teresa. Dzielnie pomagali im rodzice, którzy również tworzyli własne dzieła. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie u dziewczynek, ale znalazło się 

kilku chłopców, którzy też chciało pokazać, że i oni potrafią stworzyć coś pięknego. Każde 

kolorowe jajko na pewno ozdobi świąteczny stół naszego podopiecznego.  

- 29.03.2013 Świąteczna Art.-terapia z Beatą Tadlą na Litewskiej w Warszawie 

"ART.-TERAPIA z GWIAZDĄ" to cykliczne warsztaty terapii zajęciowej, na które Fundacja 

Spełnionych Marzeń zaprasza znane i lubiane gwiazdy szklanego ekranu. Podczas 

świątecznych zajęć gościliśmy u naszych maluchów na oddziale onkologii Dziecięcego 

Szpitala przy Litewskiej w Warszawie popularną dziennikarkę - Beatę Tadlę. Pani Beata 

wspólnie z wolontariuszkami pomagała dzieciom przy ozdabianiu gęsich wydmuszek. 

Gigantyczne kolorowe pisanki z pewnością będą wspaniałą dekoracją koszyczków 

wielkanocnych. Na pamiątkę świątecznego spotkania zrobiliśmy małym pacjentom 

pamiątkowe zdjęcia z naszym miłym gościem i oczywiście życzyliśmy wszystkim zdrowych i 

radosnych Świąt Wielkanocnych. 

DZIEŃ DZIECKA 

- 03.06.2013 Bajko-terapia z okazji Dnia Dziecka w Olsztynie  

Idąc za przesłaniem piosenki zespołu Fasolki, pt. "Moja Fantazja" wolontariusze 

olsztyńskiego Oddziału Hematologii i Onkologii postanowili uruchomić wyobraźnię swoich 

małych podopiecznych. Idealną okazją do zorganizowania kreatywnych warsztatów Bajko-

terapii był Dzień Dziecka. Tego dnia, pacjentów olsztyńskiego oddziału czekało mnóstwo 

niespodzianek. Na samym początku wolontariusze przedstawili swoje interpretacje wierszy 

Marka Samselskiego. Widowni tak podobały się występy, że każdy z nich został nagrodzony 

gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką była wizyta samego pisarza, który wraz z dziećmi 

stworzył i zapisał ich własną, prywatną bajkę - "O tym jak małpka Tita sprowadziła dziadka 

Władka". Dzieciaki miały okazję wykazać się pomysłowością i bujną wyobraźnią. Efekty 

były imponujące. Po paru minutach bajka była praktycznie napisana. Pomimo tylu atrakcji, 
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małych pacjentów czekała jeszcze jedna niespodzianka. Każdy przecież wie, że Dzień 

Dziecka nie odbyłby się bez prezentów. Przy rozpakowywaniu prezentów było tyle radości i 

zabawy, jakby była Gwiazdka ☺. Maluchy chwaliły się każdemu co dostały, a ci nieco starsi 

umawiali się po cichu na wieczorne granie w Scrable. Świętowanie Dnia Dziecka zakończyło 

uroczyste przeczytanie oficjalnej wersji bajki przez naszą wolontariuszkę Anię. 

- 03.06.2013 "Dzień Dziecka z Szymonem Majewskim w IMiD w Warszawie 

W dniu 4 czerwca Fundacja Spełnionych Marzeń przygotowała dla pacjentów oddziału 

chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie miłą niespodziankę z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka. Po pierwsze zaprosiła do dzieciaków Szymona Majewskiego � znanego 

dziennikarza, showmana, prezentera radiowego i telewizyjnego, satyryka i aktora - w jednej 

osobie ☺. Po drugie, zgodnie z obowiązującą tradycją, Fundacja przygotowała dla pacjentów 

moc wypasionych prezentów, które wspólnie z Szymonem wręczyli wszystkim dzieciakom. 

Jak na Szymona przystało, nie obyło się bez mega zamieszania i solidnej dawki 

wyrafinowanego humoru. Tak więc oprócz wspaniałych prezentów, miłą pamiątką będą 

również wspólne pamiątkowe zdjęcia i autografy z naszym gościem. 

- 03.06.2013 Dzień Dziecka oddziale onkologii na Litewskiej w Warszawie. 

Jak co roku, od pierwszych dni czerwca rozpoczyna się Wielki Maraton Obchodów Dnia 

Dziecka Fundacji Spełnionych Marzeń. I tak, w dniu 3 czerwca Fundacja przygotowała miłą 

niespodziankę dla pacjentów oddziałów onkologii i hematologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej w Warszawie. Zgodnie z wieloletnią tradycją Fundacja zaprosiła do dzieciaków 

dwoje wspaniałych gości: Esterę Lussato � prezes Little Hand Children�s Foundation z 

Anglii oraz Szymona Majewskiego � znanego dziennikarza, showmana, prezentera 

radiowego i telewizyjnego, satyryka i aktora - w jednej osobie ☺. Również, zgodnie z 

obowiązującą tradycją, Fundacja przygotowała dla pacjentów moc wypasionych prezentów, 

które wspólnie z Esterą i Szymonem wręczyli wszystkim dzieciakom. Imprezie towarzyszyła 

wspaniała rodzinna atmosfera, mega zamieszanie i solidna dawka wyrafinowanego humoru w 

wykonaniu Szymona 

- 03.06.2013 Dzień Dziecka z grupą cyrkową KLANZA w Lublinie 

Od ponad 50 lat wszystkie dzieci na całym świecie w dniu 1 czerwca obchodzą swoje święto. 

Również i dla naszych małych podopiecznych z oddziału Hematologii i Onkologii w Lublinie 

był to dzień wyjątkowy. Dobry humor dopisywał im od samego rana. Punktem 

kulminacyjnym i jednocześnie największą atrakcją był występ dziecięcego cyrku z grupy 

KLANZA. Młodzi cyrkowcy niczym prawdziwi zawodowcy wykazali się pełnym 

profesjonalizmem w żonglowaniu, kręceniu talerzami i innych cyrkowych sztuczkach. Nasza 

oddziałowa widownia także wyglądała iście cyrkowo. Dzieciaki w kolorowych perukach, 

fikuśnych kapeluszach i ogromnych gwiazdkowych okularach podziwiali występy naszych 

gości. 

ANDRZEJKI 
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- 28.11.2013 Andrzejkowe wróżby na oddziale onkologii w Kielcach 

28 listopada na naszych podopiecznych z Kieleckiego oddziału onkologiczno- 

hematologicznego czekał szalony gość. Odwiedziła nas niesamowita wróżka Hermenegilda, 

której nie dało się nie zauważyć! Niebieska długa aż do ziemi sukienka, kolorowa fryzura, 

różowe okulary, torebka pełna słodyczy i radość, która rozprzestrzeniała się na całym 

oddziale! Dzieci od razu wiedziały, że to będzie niezapomniany dzień. Hermenegilda 

zorganizowała naszym podopiecznym prawdziwy kącik czarów i wróżb. Dzięki temu każdy 

kto był ciekawy co go czeka w przyszłości miał możliwość poznania między innymi swojego 

zawodu, stanu cywilnego, imienia swojej przyszłej miłości czy też tego co spotka go w 

najbliższym czasie. Nie zabrakło również lania wosku, na które wszyscy z niecierpliwością 

czekali, a którego odszyfrowanie dostarczało nam wielu emocji. Do wróżb z wielką chęcią 

oprócz dzieci, dołączyli również rodzice, którzy z ciekawością słuchali tego co jeszcze ich 

spotka w życiu. Odwiedziny Hermenegildy wprowadziły dzieci i rodziców w wspaniałe 

nastroje, a my z nadzieją czekamy na spełnienie tych wszystkich przepowiedni. 

- 29.11.2013 Andrzejki na oddziale onkologii w Lublinie 

W dniu 29 listopada br. Na oddziale onkologii w Regionalnym Oddziale Fundacji 

Spełnionych Marzeń w Lublinie odbył się Wieczór Andrzejkowy zorganizowany przez 

naszych wolontariuszy. Wróżka Barbara wraz ze swoim dzielnym pomocnikiem – 

czarodziejem Sebastianem – stworzyli niezwykle magiczną atmosferę. Nasi pacjenci mogli 

powróżyć sobie z czarodziejskich kart, lać wosk przez magiczny klucz, a także wybrać imię 

dla przyszłego małżonka bądź małżonki ☺. Wróżby dla wszystkich były bardzo pomyślne: na 

jednych czeka złota kraina, na innych zaś willa z basenem lub podróż w nieznane. Nasz 

oddział wyglądał jak zaczarowany, ale czy wróżby się spełnią ...czas pokaże. Na wszelki 

wypadek cała Fundacja Spełnionych Marzeń będzie mocno trzymać kciuki ... aby te piękne 

wróżby gdzieś się zapodziały. 

- 30.11.2013 Wieczór Andrzejkowy w Olsztynie 

Dnia 30 listopada 2013 roku pacjentów oddziału hematologiczno-onkologicznego w 

Olsztynie odwiedziły … trzy dziwnie ubrane kobiece postacie, które w zamian za małą opłatą 

w postaci uśmiechu, proponowały dzieciom przepowiadanie przyszłości. Podopieczni z 

rezerwą podchodzili do gości, jednak znalazło się kilku odważnych, którzy chcieli sprawdzić 

co czeka ich w najbliższej przyszłości. I nie mieli czego żałować! Okazało się, że to były 

dobre wróżki, które przepowiadają same dobre i miłe rzeczy. W tajemnicy powiemy Wam, że 

znalazło się kilkoro rodziców, którzy też byli ciekawi swojej przyszłości :-). Mamy nadzieję, 

że każda wróżba się spełni i już wkrótce nasze dzieciaki czekają liczne przygody i wycieczki 

"pod palmy" oraz to, że już zawsze będą szczęśliwe i uśmiechnięte. 

 

 

MIKOŁAJKI 



Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013 
Fundacja Spełnionych Marzeń 

 

 

24 | S t r o n a  
 

- 06.12.2013 Wizyta Świętego Mikołaja na oddziale onkologii w Kielcach 

W piątek 6 grudnia od samego rana na oddziale onkologicznym w Kielcach czuć było 

ogromne zniecierpliwienie wśród dzieci, które nie mogły się doczekać wizyty Święty 

Mikołaja. Kiedy zbliżało się południe i nasi podopieczni zobaczyli swoje ukochane ciocie 

wolontariuszki, które w tym dniu były wysłanniczkami Świętego Mikołaja, wiedziały że 

właśnie nadeszła ta chwila! Radości i uśmiechów na twarzach dzieci nie było końca, kiedy 

nasz gość w końcu pojawił się z prezentami. Mikołaj wypytywał dzieci o to czy były grzeczne 

w tym roku, czy dobrze się uczyły i czy znają różne piosenki i wierszyki, którymi mogłyby 

się z nim podzielić. Oczywiście każde dziecko otrzymało prezent, było pełno wspólnych 

zdjęć, rozmów i żartów. Mikołaj obiecał, że wróci do nas za rok, więc z niecierpliwością 

będziemy odliczać czas do tego spotkania. 

- 06.12.2013 Święty Mikołaj na oddziale FSM w Lublinie 

6 grudnia, jak co roku, małych pacjentów z lubelskiego oddziału onkologii odwiedził bardzo 

miły gość. Zapewne każdy wie, o kogo chodzi ☺. Oczywiście tym gościem był Święty 

Mikołaj!!! Wraz z pomocnikami przybył na oddział z wielkim worem prezentów dla 

wszystkich dzieci z oddziału onkologii. Na twarzach wszystkich pacjentów można było 

dostrzec uśmiech od ucha do ucha ☺. Św. Mikołaj zachęcając wszystkie dzieci śpiewał 

kolędy i grał na gitarze. Każdy pacjent z osobna podchodził po prezent i mógł sobie zrobić 

pamiątkowe zdjęcie. Zarówno dzieci, jak i rodzice byli zachwyceni i bardzo szczęśliwi z 

odwiedzin Świętego Mikołaja – to oznacza, że każdy był bardzo grzeczny☺. 

- 06.12.2013 Mikołajki w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w 

Olsztynie 

Mikołajki to przedsmak Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy grzecznych dzieci odwiedza Mały 

Mikołaj, który zazwyczaj zostawia im jakiś drobny upominek. Podopieczni Fundacji 

Spełnionych Marzeń z Olsztyna również poczuli magię Mikołajek. Oprócz słodkiego 

podarunku mieli okazję zaprojektowania i stworzenia swojej własnej bombki. Znalazło się 

kilku odważnych, którzy postanowili zrobić swoją choinkę. Nieśmiało pomagali im 

wolontariuszki: Emilia, Ewa i Patrycja, które zainspirowane dziełami Dzieci też próbowały 

stworzyć coś pięknego. Podczas pracy Pacjenci przyznali się, że z niecierpliwością czekają na 

Wigilię. Napisali już listy do Świętego Mikołaja i czekają na jego wizytę. 

- 08.12.2013 Wizyta Świętego Mikołaja z Laponii na Litewskiej w Warszawie 

Jak co roku Święty Mikołaj, który przyjeżdża z prezentami do dzieci w Polsce, obowiązkowo 

odwiedza również naszych podopiecznych. Co prawda mocno zapracowany, ale jak zwykle w 

wyśmienitym humorze, Św. Mikołaj odwiedził w niedziele dzieci na oddziale onkologii 

Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie. Jakież było zdziwienie dzieci i 

rodziców, kiedy Św. Mikołaj pozdrowił ich w języku lapońskim. Nic dziwnego, bo Mikołaj 

był prawdziwy i przyjechał do nas ze swojej głównej ziemskiej siedziby, która mieści się w 

Laponii. Mikołaj obdarował dzieci drobnymi upominkami, które fundacja ufundowała 
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specjalnie na tę uroczystą okazję. Oczywiście najważniejszą pamiątką z tego spotkania będą 

pamiątkowe fotografie z naszym gościem i autentyczne autografy od tego jedynego, 

prawdziwego Świętego Mikołaja. 

 

GWIAZDKA 

- 16.12.2013 Gwiazdka z Esterą Lussato i Szymonem Majewskim na Litewskiej w 

Warszawie 

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

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

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

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

Spełnionych Marzeń wyruszyła ze świąteczną misją na oddział onkologii Dziecięcego 

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

przyjemnej misji wspierają nas zaprzyjaźnieni wysłannicy Świętego Mikołaja, czyli Estera 

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

członek Rady FSM – Szymon Majewski. W tym roku Święty Mikołaj swoją szczodrością 

mile nas zaskoczył, gdyż jego sanie wręcz uginały się pod ciężarem prezentów ☺. 

- 17.12.2013 Gwiazdka z Esterą Lussato i Szymonem Majewskim w IMiD w Warszawie 

Boże Narodzenie zbliża się wielkim krokami, a Święty Mikołaj z niecierpliwością oczekuje 

na spotkanie z dziećmi, by je obdarować wymarzonymi prezentami i życzyć dużo zdrowia. 

Wychodząc naprzeciw tradycji Fundacja Spełnionych Marzeń wyruszyła ze świąteczną misją 

na oddział chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wieloletnią 

tradycją się stało, że w tej jakże przyjemnej misji wspierają nas zaprzyjaźnieni wysłannicy 

Świętego Mikołaja, czyli Estera Lussato – prezes LITTLE HAND CHILDREN’S 

FOUNDATION (LHCF) z Anglii oraz członek Rady FSM – Szymon Majewski. W tym roku 

Święty Mikołaj swoją szczodrością mile nas zaskoczył, gdyż jego sanie wręcz uginały się pod 

ciężarem prezentów ☺ 

- 19.12.2013 Kolędowanie z Dodą, Tomkiem Lubertem i Fundacją DUVAL w IMiD w 

Warszawie 

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

oddziałach onkologii będących pod jej opieką. W dniu 19 grudnia fundacja przygotowała 

kolejną niespodziankę dla dzieci z oddziału chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka 

w Warszawie. Fundacja zaprosiła naszych zaprzyjaźnionych kolędników, czyli DODĘ i 

Tomka Luberta, którzy wspólnie zakolędują już po raz trzeci – wielkie dzięki ☺. Doda 

również i w tym roku przybyła z orszakiem swoich przyjaciół, by wsparli ją wokalnie i 

muzycznie podczas koncertu. Na szpitalnym korytarzu, gdzie zgromadzili się nasi 

podopieczni i ich rodzice wybrzmiały najpiękniejsze bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu 
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naszych gości. Po przepięknym koncercie przyszła pora na upominki, o które zadbała Pani 

Linda Sztyller z Fundacji DUVAL☺. Dzieci zostały obdarowane prześlicznymi pluszowymi 

misiami w świątecznym anturażu. Fundacja Spełnionych Marzeń od trzech lat współpracuje z 

Fundacją Duval. W ramach tej współpracy DUVAL, dofinansowuje m.in. organizowane 

przez Fundację Spełnionych Marzeń coroczne obozy wakacyjny dla dzieci z chorobą 

nowotworową pod nazwą "Wakacje z Marzeniami". 

- 20.12.2013 Tymon Tymański ze świąteczną wizytą w IMiD 

W dniu 20 grudnia 2013 na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń naszych małych 

podopiecznych z oddziału chirurgii onkologicznej Instytut Matki i Dziecka świątecznie 

odwiedzili: Tymon Tymański - polski kompozytor, multiinstrumentalista, poeta i prozaik oraz 

Piotr Kędzierski – dziennikarz z radia Roxy FM. Goście wpadli do dzieciaków niczym wielka 

energetyczna bomba i tak też przebiegała cała wizyta. Miłym akcentem spotkania były 

upominki prosto z programu „Ranne kakao”, którego współprowadzącymi są właśnie Tymon 

i „Kędzior”. Zwieńczeniem wizyty były pamiątkowe zdjęcia. 

- 20.12.2013 Międzynarodowa Gwiazdka na oddziale onkologii w Kielcach 

20 grudnia Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń zorganizował dla swoich 

podopiecznych Bożonarodzeniową Gwiazdkę :-). Była ona niezwykła nie tylko ze względu na 

zbliżające się wielkimi krokami Święta, których większość z nas już nie może się doczekać, 

ale także dzięki odwiedzinom Allie i Douglasa ze Stanów Zjednoczonych, którzy spędzą 

Boże Narodzenie i Nowy Rok w Polsce. Nasi goście byli zachwyceni i niezwykle wzruszeni 

spotkaniem z dziećmi, które miały możliwość sprawdzenia swojej znajomości języka 

angielskiego i spróbowania prawdziwych amerykańskich słodyczy, które przywieźli ze sobą 

Allie i Douglas. Dzięki nim, naszemu wolontariuszowi Piotrkowi i jego koleżance Asi, którzy 

byli tego dnia tłumaczami mogliśmy bardzo dużo dowiedzieć się o obchodach Świąt w 

Stanach i wielu zwyczajach tam panujących. Allie i Douglas okazali się fantastycznymi 

ludźmi, którzy zarażali uśmiechem i wnieśli na oddział jeszcze więcej radości. Emanowali 

ciepłem, którym każdy z nas był zachwycony. Nie obyło się ma końcu bez pamiątkowych 

zdjęć i masy szczerych, świątecznych życzeń. 

- 20.12.2013 Wigilijna kolacja z zespołem ENEJ na oddziale w Olsztynie. 

 19 grudnia, zgodnie z tradycją, na Oddziale Hematologii i Onkologii w Olsztynie, 

odbyła się Wigilijna kolacja. Wszystkie świąteczne dania przygotowały Mamy oraz 

Wolontariuszki FSM., natomiast dzieci ubrały choinkę w kolorowe bombki. Wśród nich 

znalazły się te, które one same przygotowały podczas Mikołajek. Pośród uczestników Wigilii, 

oprócz Pacjentów i ich rodziców oraz personelu medycznego, znalazł się zespół Enej, który 

zgodził się zagrać i pośpiewać z nami kilka kolęd i pastorałek. Oprócz wspólnego obżarstwa i 

śpiewów, Wigilia nie mogłaby odbyć się bez... prezentów! Pacjentów oddziału odwiedził 

przedstawiciel Świętego Mikołaja, który ze swoimi Śnieżynkami podarował każdemu 

grzecznemu Dziecku upominek. Każdy miał okazję zrobienia sobie zdjęć zarówno z 

Mikołajkiem, jak i również z zespołem Enej. I oczywiście, wszyscy z tego skorzystali. 
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- 20.12.2013 Wigilia na oddziale Onkologii i Hematologii DSK w Lublinie 

W piątek 20 grudnia w Regionalnym Oddziale Fundacji Spełnionych Marzeń w Lublinie 

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

oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie. W naszej Wigilii oprócz pacjentów udział wzięli rodzice, lekarze, pielęgniarki, a 

także wyjątkowy gość – Pani Małgorzata Śliwińska, która razem z mężem od lat wspiera 

naszą fundację – za co z całego serca dziękujemy :-). Nasz szpitalny oddział rozbrzmiewał 

wspólnie śpiewanymi kolędami, a na świątecznym stole królowały przepyszne polskie 

potrawy. Nie mogło również zabraknąć opłatka, którym podzieliliśmy się życząc naszym 

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

spełnienia marzeń. A dla naszych pacjentów czekała miła niespodzianka od pani Śliwińskiej – 

czyli prezenty gwiazdkowe, z których wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

 

INNE  

- 07-21.01.2013 Otwarcie Centrum Rehabilitacji Społecznej FSM 

7 stycznia 2013 r. odbył się inauguracyjny 2-tygodniowy turnus rehabilitacyjny w nowo 

otwartym Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń, mieszczącym się 

przy ul. Oleandrów 2/4 w Warszawie (obok "Domu Rodzica"). CRS to pierwszy w Polsce 

ośrodek z tak szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych 

onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym 

miejscem, gdzie chorzy będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w 

psychoonkologicznych terapiach grupowych. Pacjenci oddziałów onkologicznych z całej 

Polski, pod okiem specjalistów, będą pracować nad swoją sferą emocjonalną, psychiczną, 

społeczną oraz fizyczną. Tak skumulowane działania połączone z leczeniem 

farmakologicznym stanowią fundament całego procesu leczenia, zwiększający szansę na 

całkowite wyleczenie. Ogromne zainteresowanie zajęciami rehabilitacyjnymi skłoniło 

Fundację do pozyskania nowego obiektu z przeznaczeniem na rehabilitację kompleksową. 

Dzięki uprzejmości władz Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście, możemy już od 2013 

roku prowadzić zajęcia w nowym ośrodku. Dotychczasowa sala rehabilitacyjna 

umiejscowiona w "Domu Rodzica" została przekształcona w dodatkowe miejsca noclegowe, a 

nowo powstałe Centrum Rehabilitacji Społecznej obejmie pomocą większą liczbę 

potrzebujących. Uroczyste otwarcie CRS odbyło się w dniu 21 stycznia z udziałem małych 

pacjentów oraz przyjaciół i sponsorów FSM. Symboliczną wstęgę przecięli założyciele 

Fundacji � Małgorzata i Tomasz Osuchowie oraz Pan Minister Marek Michalak � Rzecznik 

Praw Dziecka. 

 

- 22.02.2013 Uroczyste wręczenie czeku podopiecznej z Lublina 
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W dniu 22 lutego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie odbyła się uroczystość 

wręczenia czeku w wysokości 10 000 PLN - pacjentce oddziału onkologii � Martynie 

Łabęckiej. Darowiznę od Fundacji Spełnionych Marzeń przekazał Tomasz Osuch � prezes 

FSM wraz z Mateuszem Damięckim przyjacielem Fundacji. Martyna Łabęcka do szpitala 

trafiła w czerwcu 2011r. z rozpoznaniem - ostra białaczka mieloblastyczna. Obecnie Martyna 

jest po przeszczepie szpiku, który odbył się w listopadzie 2011r. Jednak w wyniku powikłań, 

Martyna nadal jest pod ścisłą opieką medyczną. W dniu 14.01.2014 r. w domu rodzinnym 

naszej podopiecznej Martyny wybuch pożar, w wyniku którego rodzina pacjentki, jak również 

ona została bez dachu nad głową. Ojciec Martyny nie żyje od kilku lat, a matka wraz z 

pięciorgiem swoich dzieci do chwili odbudowy domu musi pomieszkiwać u swojej rodziny. 

Martyna, ze względu na swój stan powinna mieszkać w samodzielnym, specjalnie do tego 

przystosowanym pokoju, niestety na dzień dzisiejszy jest to nie możliwe. 

- 07.03.2013 Sesja z Julką i Małgosią Foremniak do "Kalendarza Marzeń 2014" 

Ruszyły zdjęcia do Kalendarza Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Kalendarz Marzeń 2014" 

Dziś tj. 7 marca odbyła się pierwsza sesja z udziałem podopiecznej Fundacji Julii Saji � byłej 

pacjentki oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie oraz Małgosi 

Foremniak, współpracującej z Fundacją od początku jej powstania. Autorami zdjęć są 

Caroline Anielewska i Irek Kamieniak. O fryzury zadbała firma Rotor, a makijażem zajęli się 

specjaliści z Akademii Makijażu Mokotowska. O czym będzie nasz kalendarz ? Już sama 

nazwa nam podpowiada, że chodzi oczywiście o marzenia naszych małych podopiecznych. O 

czym marzą dzieci? Różnie � dziewczynki na przykład chcą być modelkami, aktorkami, a 

chłopcy strażakami czy policjantami. O czym marzą nasi podopieczni ? �to pokażą kolejne 

karty "Kalendarza Marzeń". Czy nasza Julka zostanie w przyszłości aktorką jak Małgosia 

Foremniak. A może ta karta kalendarza będzie tylko wspaniałą pamiątką z dzieciństwa � 

zobaczymy � czas pokaże. Dziś jednak Julka profesjonalnie wczuła się w swoją rolę i z 

pewnością o tej przygodzie nigdy nie zapomni. 

- 07.03.2013 Sesja nr 2 z Natalią i Patrycją Markowską do "Kalendarza Marzeń 2014 

Prace nad "Kalendarzem Marzeń 2014" ruszyły pełną parą. 7 marca odbyły się aż 2 sesje z 

udziałem naszych podopiecznych i zaprzyjaźnionych gwiazd. W pierwszej sesji udział wzięły 

Julia Saja wraz Małgosią Foremniak. Bohaterkami drugiej sesji były Natalia Górczyńska � 

pacjentka oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej oraz piosenkarka � 

Patrycja Markowska. O czym będzie nasz kalendarz ? Już sama nazwa nam podpowiada, że 

chodzi oczywiście o marzenia naszych małych podopiecznych. O czym marzą dzieci? Różnie 

... dziewczynki na przykład chcą być modelkami, aktorkami, a chłopcy strażakami czy 

policjantami. O czym marzą nasi podopieczni ? ...to pokażą kolejne karty "Kalendarza 

Marzeń". Czy Julka zostanie w przyszłości aktorką jak Małgosia Foremniak a Natalia 

piosenkarką. A może te karty kalendarza będą tylko wspaniałą pamiątką z dzieciństwa ... 

zobaczymy ... czas pokaże. Dziś jednak Julka i Natalia profesjonalnie wczuły się w swoje role 

i z pewnością o tej przygodzie. 
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- 08.03.2013 Dzień Kobiet w Regionalnym Oddziale FSM w Kielcach 

8 marca to bardzo uroczyste święto dla wszystkich Pań. Dlatego też Kielecki Oddział 

Fundacji Spełnionych Marzeń postanowił również w sposób bardzo kreatywny uczcić ten 

wyjątkowy dzień. W ramach warsztatów terapii zajęciowej wszyscy chłopcy z dziecięcego 

oddziału onkologicznego, przy wsparciu wolontariuszek, postanowili zrobić niespodziankę 

dla swoich mam oraz koleżanek z oddziału. W ruch poszły nożyczki, wielobarwne bibuły, 

kredki oraz krepina, czego efektem były przepiękne kolorowe kwiaty. Wszystkie młode damy 

i te mniejsze i te większe były zachwycone prezentami z okazji swojego święta. 

- 10.04.2013 Sesja nr 3 z Patrykiem i Szymonem Majewskim do "Kalendarza Marzeń 

2014". 

W dniu 10 kwietnia odbyła się trzecia sesja zdjęciowa do �Kalendarza Marzeń 2014�. 

Bohaterami sesji byli: Patryk Kozłowski - pacjent Szpitala przy Litewskiej oraz Szymon 

Majewski. Zdjęcia odbyły się w profesjonalnym studio "Szymon Majewski SuperSam". Nie 

trzeba dodawać, że sesja była niezwykle zabawna i jak to u Szymona ... pomysłów było bez 

liku. Jednak na efekt końcowy trzeba będzie poczekać do premiery kalendarza, która 

odbędzie się w grudniu. Prace nad "Kalendarzem Marzeń 2014" rozpoczęły się 7 marca. Tego 

dnia odbyły się aż 2 sesje z udziałem naszych podopiecznych i zaprzyjaźnionych gwiazd. W 

pierwszej sesji udział wzięły Julia Saja wraz Małgosią Foremniak. Bohaterkami drugiej sesji 

były Natalia Górczyńska pacjentka oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej 

oraz piosenkarka Patrycja Markowska. O czym będzie nasz kalendarz ? Już sama nazwa nam 

podpowiada, że chodzi oczywiście o marzenia naszych małych podopiecznych. O czym 

marzą dzieci? Różnie ... dziewczynki na przykład chcą być modelkami, aktorkami, a chłopcy 

strażakami czy policjantami. O czym marzą nasi podopieczni ? ...to pokażą kolejne karty 

"Kalendarza Marzeń 2014". Czy nasz dzisiejszy bohater - Patryk zostanie shomenem i 

satyrykiem ... a może aktorem lub radiowcem ? A może połączy te wszystkie zawody, jak 

jego idol Szymon Majewski. Czas pokaże. 

- 13.04.2013 Wycieczka do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Fundacja Spełnionych Marzeń wraz z grupą podopiecznych gościła na Dniu Otwartym Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W wycieczce wzięła udział młodzież i dzieci 

przebywające właśnie na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Centrum 

Rehabilitacji Społecznej FSM oraz pacjenci oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy 

Litewskiej. Wizyta odbyła się na specjalne zaproszenie Samorządu Studenckiego SGSP. Na 

imprezie czekało na nas atrakcji bez liku. M.in. pod opieką służb mundurowych (Straż 

Pożarna, Policja, Marynarka) mogliśmy obejrzeć wystawę sprzętu pożarniczego, a także 

zobaczyć, jak ciężki jest do pokonania tor przeszkód dla studentów tej uczelni. Z zapartym 
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tchem śledziliśmy pokaz działań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. A na koniec obejrzeliśmy 

występ kabaretu studenckiego, w którym gościnnie udział wzięła mama naszej podopiecznej 

:-) oraz wysłuchaliśmy występu chóru studenckiego. To była niezwykle pouczająca wyprawa, 

gdyż na własne oczy dzieci przekonały się jak ważna jest sprawność fizyczna ... i dlatego już 

od poniedziałku rozpoczynają drugi tydzień intensywnych ćwiczeń w naszym ośrodku 

rehabilitacyjnym.  

-18.04.2013 Warsztaty kreatywne - Indianie atakują na oddziale w Kielcach 

W dniu 18.04.2013 Kielecki Oddział Fundacji Spełnionych Marzeń zaatakowali mali, ale 

bardzo uroczy Indianie. W niesamowitych przybyszów wcielili się nasi mali podopieczni☺. 

Aby jednak zostać Indianinem trzeba zrobić piękny pióropusz indiański. Do stworzenia 

takiego ciekawego nakrycia głowy nasi Indianie wykorzystali kolorowy papier, bibułę, pióra, 

wstążeczki oraz wiele dodatków, którymi ozdobili swoje pióropusze. Kiedy już powstały 

profesjonalne nakrycia głowy, nasi mali bohaterowie zrobili z oddziału wioskę Indiańską i do 

późnych godzin wieczornych zawładnęli oddziałem☺. 

- 19.04.2013 Wizyta pluszowych pand w Kieleckim Oddziale FSM 

W piątkowe południe 19 kwietnia naszych małych podopiecznych na dziecięcym oddziale 

onkologii odwiedziły po raz kolejny 2 ogromne pluszowe Pandy. Ulubienice dzieci 

przyniosły ze sobą swoje małe podobizny w postaci baloników, którymi obdarowały każdego 

małego i większego pacjenta. Pandy oprócz upominków dla dzieci przyniosły ze sobą duużo 

uśmiechu oraz szalonej zabawy. Obowiązkowo, każdy z pacjentów zrobił sobie z naszymi 

gośćmi pamiątkowe zdjęcie. Odwiedzinami Pand również zafascynowane były nasze 

sympatyczne oddziałowe siostrzyczki, które chętnie pozowały do wspólnych zdjęć. Pandy 

obiecały dzieciom, że będą wracać do nich tak często jak tylko się da. 

- 24.04.2013 Sesja nr 4 z Natalią i Anną Głogowską do "Kalendarza Marzeń 2014" 

W dniu 24 kwietnia odbyła się czwarta sesja zdjęciowa do "Kalendarza Marzeń 2014". 

Bohaterami sesji były: Natalia Mak - pacjentka oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego przy 

Litewskiej oraz tancerka � Anna Głogowska. Zdjęcia odbyły się w Centrum Rehabilitacji 

Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, nasze tancerki 

wykonały dziesiątki figur tanecznych ... ale warto było. 

- 24.04.2013 Sesja nr 5 z Markiem i Kamilem Durczokiem do "Kalendarza Marzeń 

2014" 

W dniu 24 kwietnia odbyła się piąta sesja zdjęciowa do "Kalendarza Marzeń 2014". 

Bohaterami sesji byli: Marek Buchcic - pacjent oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego przy 

Litewskiej oraz Redaktor naczelny i prezenter programu informacyjnego Fakty w telewizji 

TVN - Kamil Durczok. Zdjęcia odbyły się w studio nagrań redakcji Faktów. Sesja trwała 

wyjątkowo krótko, gdyż jak się okazało, nasz Mareczek to prawdziwe "zwierzę" telewizyjne. 

Kiedy zasiadł za pulpitem redakcyjnym zaprezentował 100% profesjonalizmu. 
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- 07.05.2013 Sesja nr 6 z Wiktorem i i Pascalem Brodnickim do "Kalendarza Marzeń 

2014" 

Kolejna sesja zdjęciowa do "Kalendarza Marzeń 2014" odbyła się w dniu 7 maja br., a udział 

w niej wzięli: Wiktor Godusławski (lat 7) � pacjent oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego 

przy Litewskiej oraz najlepszy polsko-francuski kucharz � Pascal Brodnicki. Scenografię 

sesji stanowiły wnętrza restauracji ,,Pomidoro�� w Konstancinie. Dzięki uprzejmości szefa 

kuchni - Pana Krzysztofa Jacaka, mieliśmy do dyspozycji całe zaplecze kuchenne oraz 

niezbędne produkty i akcesoria (WIELKIE DZIĘKI ☺). Obaj Panowie świetnie radzili sobie 

w kuchni tworząc niezwykle zgrany duet ☺. A efektem tego kulinarnego spotkania będzie 

kolejna karta naszego kalendarza. 

 

- 24.05.2013 Salon Piękności na oddziale w Olsztynie z okazji Dnia Matki 

Dzień Matki jest wyjątkowym świętem, bo właśnie tego dnia każda Mama powinna być 

uśmiechnięta, szczęśliwa, a przede wszystkim.... rozpieszczana☺. Z tego powodu 

wolontariusze z olsztyńskiego Oddziału Hematologii i Onkologii zorganizowali im mały 

Salon Piękności. Każda z Mam skorzystała z usług profesjonalnej fryzjerki, która odświeżyła 

ich fryzury oraz naszej wolontariuszki - Eweliny, która za pomocą kilku kosmetycznych 

trików jeszcze bardziej je upiększyła.Na tym nie skończyły się nasze niespodzianki! Podczas, 

gdy Mamy oddały się w ręce ekspertów, ich dzieciaki przy odrobinie weny twórczej, 

makaronu, cekinów, piórek i małej pomocy wolontariuszy przygotowały prezenty dla swoich 

Rodzicielek - ramki na ich wspólne zdjęcia. Poprzez prezenty, Mali Pacjenci mogli 

podziękować swoim Mamom za miłość, cierpliwość i wytrwałość, którą okazują im każdego 

dnia. I za uśmiech, który tego dnia był jeszcze większy i piękniejszy niż zazwyczaj. 

- 25.05.2013 Sesja nr 7 z Brajanem i Marcinem Dorocińskim do "Kalendarza Marzeń 

2014" 

Uwaga ... wielka gratka dla miłośników kina. W kolejnej, siódmej już sesji do "Kalendarza 

Marzeń 2014"wystąpił nasz podopieczny Brajan Żakowski � pacjent oddziału onkologii 

Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej w Warszawie, w towarzystwie genialnego aktora 

Marcina Dorocińskiego. Jak na profesjonalistów przystało, sesja była owocna i już pierwsze 

wykonane zdjęcie zachwyciło całą ekipę. Jak myślicie, w jaką rolę wcielili się Ci dwaj 

gentelmani? 

 

 

- 9.05.2013 "Smaki Spełnionych Marzeń" z Karolem Okrasą w IMiD w Warszawie 
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Niezwykła wizyta, niespotykane smaki, wspaniała atmosfera i cudowny aromat ziół, owoców 

i przypraw unoszący się mgiełką ... Tak pokrótce można opisać wizytę wspaniałego Mistrza 

kulinarnego � Karola Okrasy, na oddziale chirurgii onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka 

w Warszawie. To już drugie spotkanie kulinarne z naszym gościem w ramach projektu 

Fundacji pn. "Smaki Spełnionych Marzeń". Dziś, na naszych podopiecznych czekała 

prawdziwa feeria smaków i aromatów. Bo oto na oczach widzów przy użyciu ciekłego azotu 

powstawały lody o smaku kolendry z zielonym pieprzem, lody z kaszy gryczanej z dodatkiem 

musztardy, czy też arbuzowo-jabłkowo-miętowe. A dla amatorów smaków tradycyjnych 

Karol przygotował lody malinowe i truskawkowe. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, a 

przede wszystkim ku ogromnej radości Mistrza, okazało się, że nasi podopieczni to 

prawdziwi znawcy wytrawnych smaków. 

- 21.06.2013 Wicemistrzyni Europy w Boksie - Sandra Drabik z wizytą w Kielcach 

W piątkowe południe 21 czerwca naszych podopiecznych odwiedziła Mistrzyni Europy w 

Kick Boxingu i jednocześnie Wicemistrzyni Europy w Boksie - Sandra Drabik. Z okazji 

"Dnia Taty" wykonała z naszymi dziećmi śliczne laurki, które nasi podopieczni wręczyli 

swoim tatusiom ☺. Potem Sandra opowiadała nam o swojej niezwykłej, jak na kobietę pasji, 

jaką jest boks i kick boxing, budząc zainteresowanie wśród dzieci z kieleckiego oddziału 

Fundacji Spełnionych Marzeń oraz wprawiając rodziców w zdumienie i zachwyt ☺. Sandra 

zabrała ze sobą również rękawice i inne niezbędne akcesoria, dzięki którym dzieci miały 

okazję poznać tajniki boksu oraz nauczyć się podstawowych ruchów ☺. Na zakończenie 

odbyło się kilka pasjonujących pojedynków bokserskich... na xboxie, gdzie rywalizacja była 

niezwykle zacięta i wyrównana ! 

 

-26.06.2013 Wizyta Legii Akademickiej KUL w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

26 czerwca 2013r. na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii w DSK Lublin 

zawitali niesamowici goście. Byli prawie cali zieloni, mieli broń a jeden nawet kominiarkę. 

Ale spokojnie... ☺ to tylko przedstawiciele Legii Akademickiej KUL, którzy przyszli 

odwiedzić dzieci i pokazać metody i sprzęt do zupełnie innej walki niż tej, którą nasi mali 

bohaterowie toczą każdego dnia. Legioniści wnieśli nie tylko sprzęt i dużo zieleni na oddział, 

ale przede wszystkim radość. Każde z dzieci mogło poprosić o co tylko chciało, by dany 

przedstawiciel Legii Akademickiej im dał do przymierzenia, potrzymania i zrobienia sobie 

pamiątkowego zdjęcia, a do wyboru dzieci miały bardzo dużo: kamizelki, hełmy kevlarowe, 

środki łączności oraz broń szkoleniową. Była też kamizelka Dowódcy i, ... gdy tylko ktoś ją 

wkładał to był obowiązek słuchać rozkazów Dowódcy, przez co parę osób załapało się na 

robienie pompek czy przysiadów ☺. Na koniec dzieci otrzymały upominki w postaci 

breloczków, smyczy, ulotek i ołówków. 

 

- Lipiec 2013 Międzynarodowy projekt "SMILE" na Litewskiej w Warszawie 
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W ramach międzynarodowego projektu "Smile", na oddziale hematologii Szpitala przy ul. 

Litewskiej gościliśmy autorkę międzynarodowego projektu SMILE - Natalię Arias Sofi 

Casais. Natalia jest studentką medycyny i przyjechała do nas aż z Hiszpanii, w celu odbycia 

praktyk. Swój autorski projekt Natalia realizowała już w takich krajach jak: Kolumbia, 

Hiszpania, Meksyk, Turcja i Tajlandia. Zanim jednak rozpoczęła projekt "Smile!", zdobywała 

doświadczenie w wielu grupach teatralnych, cyrkach oraz inspirowała się szpitalnym 

klaunami, takimi jak np. Patch Adams. Głównym celem projektu "Smile!" jest 

zminimalizowanie traumy występującej podczas choroby oraz leczenia w szpitalu. Natalia 

poprzez użycie sztuczek magicznych, gier oraz muzyki jest w stanie znaleźć nić porozumienia 

z dzieckiem z każdego kraju. Samo przedstawienie nie wymaga od niej znajomości języka 

narodowego dziecka , którego właśnie odwiedza. Natalia wspaniale porozumiewa się bez 

pomocy słów, wywołując u dzieci wielki uśmiech. W szpitalu na Litewskiej śpiewała, uczyła 

grać na gitarze, pokazywała sztuczki z kartami i wieloma innymi rzeczami, a także bawiła się 

z dziećmi w orkiestrę, przy pomocy różnych dziwnych instrumentów. Jej występy podobały 

się zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wielkie dzięki Natalio ?. Terapia poprzez śmiech ... to 

działa. 

 

- 26.08.2013 LEŚNY QUIZ na Litewskiej w Warszawie 

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

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała dla swoich małych podopiecznych �Quiz 

Leśny�. Dzieci miały za zadanie odpowiedzieć na pytania dot. ekologii i otaczającej nas 

przyrody. Pytania, które dzieci losowały były między innymi o tym, jak powinniśmy się 

zachowywać w lesie, by był piękny i bezpieczny. W nagrodę za poprawną odpowiedź mali 

pacjenci otrzymywali książeczki edukacyjne, kredki ekologiczne, płyty naśladujące odgłosy 

ptaków, koszulki i wiele różnych fantastycznych leśnych gadżetów, które podarowały nam 

Lasy Państwowe. 

- 29.08.2013 Sesja nr 9 z Basią i Iwoną Guzowska do "Kalendarza Marzeń 2014" 

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do sesji fotograficznych do fundacyjnego „Kalendarza 

Marzeń 2014”. W kolejnej, już IX sesji, udział wzięła nasza podopieczna Basia Pietrzak (lat 

9) - pacjentka oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej oraz Iwona 

Guzowska. Iwona jest wielokrotną mistrzynią Europy i świata w kick-boxingu oraz boksie i 

jednocześnie posłanką do Sejmu VI i VII kadencji. Basia zatem mogła zmierzyć się na ringu 

nie tylko z mistrzem, ale również politykiem. Ciekawe, którą profesję wybierze w 

przyszłości… 

- 03.09.2013 Sesja nr 10 z Ewą i Moniką Olejnik do "Kalendarza Marzeń 2014" 

W dniu 3 września odbyła się 10 sesja do "Kalendarza Marzeń 2014" � Fundacji Spełnionych 

Marzeń. W sesji tej udział wzięły: nasza podopieczna Ewa Kacprzak (lat 8) - pacjentka 

oddziału onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej oraz Monika Olejnik. Pani Monika 
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należy do ścisłego grona najpopularniejszych i najbardziej profesjonalnych dziennikarek w 

Polsce. Do tego zawsze elegancka i bardzo � bardzo trendy ☺. Jak Ewa sprawdziła się w roli 

dziennikarki i czy elegancją dorównuje Pani Monice � cierpliwości �już w grudniu premiera 

kalendarza. Dodajmy jeszcze, że rangi temu wydarzeniu dodaje fakt, że sesja zdjęciowa 

odbyła się w studio programu "Kropka nad i", którego prowadzącą jest właśnie Pani Monika. 

Zdjęcia powstały tuż po zakończeniu programu na wizji . 

- 08.09.2013 Sesja nr 11 z Michałem i Robertem Lewandowskim "Kalendarza Marzeń 

2014" 

W dniu 8 września odbyła się 11 sesja do "Kalendarza Marzeń 2014" � Fundacji Spełnionych 

Marzeń. W sesji tej udział wzięli: nasz podopieczny Michał Perzak (lat 11) - pacjent oddziału 

onkologii Dziecięcego Szpitala przy Litewskiej oraz piłkarz reprezentacji Polski - Robert 

Lewandowski. Sesja odbyła się na Stadionie Agrykola znajdującym się w Warszawskim 

Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola. Nasz mały marzyciel nie wiedział, że będzie 

bohaterem "Kalendarza Marzeń 2014", więc tym bardziej nie mógł wiedzieć z kim wystąpi na 

jego karcie. A że marzeniem Michała jest zostać piłkarzem, postanowiliśmy zrobić mu 

niespodziankę. Michał dopiero na stadionie dowiedział się po co tu jest, a już zupełnie mu 

"szczęka opadła", gdy zobaczył za plecami ... swojego idola � Roberta Lewandowskiego. 

Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za naszego Michała, aby starczyło mu siły i 

determinacji, by spełnić swoje marzenie. 

- 26.10.2013 Występ iluzjonisty Jędrzeja Bukowskiego w Kielcach 

26 października oddział onkologii dziecięcej w Kielcach odwiedził - niesamowity, wspaniały 

i absolutnie perfekcyjny - Jędrzej Bukowski. Pan Jędrzej to jedyny iluzjonista w Polsce z 

tytułem doktora!!!, który na co dzień wykłada na Politechnice Wrocławskiej. Lecz jego 

prawdziwą pasją jest iluzja. Jego umiejętności i kunszt docenił sam Rick Marcelii - menadżer 

Dawida Copperfielda. Potrafi czarować, ale i... oczarować, czego doświadczyliśmy podczas 

jego występu dla naszych małych podopiecznych. Spotkanie było wprost niesamowite! Pan 

Jędrzej zaprezentował nam pokaz, w którym z zapartym tchem i niedowierzaniem śledziliśmy 

każdy jego ruch! Byliśmy świadkami m.in. podpalenia papierowej róży, która zamieniła się 

na naszych oczach w prawdziwą, napełniania pustych miseczek wodą i bynajmniej nie z 

kranu czy dzbana :) oraz ... metamorfozy pluszowego królika, który... zamienił się w 

prawdziwego!!!. To była wspaniała dawka magii i iluzji, której na pewno bardzo długo nie 

zapomnimy!  

- 26.11.2013 Legia Akademicka KUL w Regionalnym Oddziale FSM w Lublinie 

26 listopada na oddziale onkologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie po raz 

kolejny gościliśmy Legie Akademicką KUL. Przedstawiciele Legii jak zawsze w naszych 

pacjentach wzbudzili wielkie wrażenia, szczególnie wśród chłopaków, którzy chętnie oglądali 

i nosili broń. Nie zabrakło też odważnych dziewczynek, które robiły sobie zdjęcia i 

przymierzały zielone, wojskowe stroje. Każdy z naszych pacjentów mógł sobie zrobić 

zdjęcie, porozmawiać, zobaczyć jak wygląda broń, hełm czy kamizelka, która ważyła dosyć 
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sporo i nie każdy sobie z nią poradził ☺. Spotkanie z Legią sprawiło podopiecznym dużo 

radości i pozostawiło wiele miłych wspomnień, tym bardziej, że na koniec każdy dostał miły 

upominek. 

-08.12.2013 Wizyta Klubu Aikido na oddziale onkologii w Olsztynie 

8 grudnia 2013 roku na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń, nasi mali podopieczni z 

oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie spotkali 

się naprawdę z niezwykłymi gośćmi. Byli to członkowie Mrągowskiego Klubu Aikido i 

Samoobrony. Goście zaprezentowali małym pacjentom m.in. czym jest AIKIDO, jaką bronią 

posługują się podczas treningów i jak wyglądają w praktyce !!! techniki samoobrony. 

Dzieciakom, a szczególnie chłopcom, ta wizyta bardzo przypadła go gustu. Tym bardziej, że 

zarówno Panowie jak i Panie mieli czarny pas - czyli najwyższy stopień wtajemniczeni. 

Małym pacjentom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, by jak najszybciej mogli oddać 

się regularnym treningom 

Programy ogólnopolskie: 

 

 WAKACJE Z MARZENIAMI 2013 

W tym roku miejscem obozu był - Ośrodek Plus w Okunince nad jeziorem Białym, na 

pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W projekcie udział wzięło 36 dzieci i młodzieży w 

wieku od 7 do 17 lat, leczących się w ośrodkach onkologicznych w: Warszawie, Olsztynie, 

Lublinie oraz we Wrocławiu.  

Osoby zaangażowane w realizację projektu:  

 Kierownik obozu: Magdalena Zadrożna. 

 Wychowawcy: : Tamara Kabat, Jagoda Myszkowska, Małgorzata Zmysłowska, 

Katarzyna Szybalska. 

 Pielęgniarka: Joanna Sarnecka.  

 Wolontariusze: Anna Trosińska, Adam Perzak, Marcin Gensler. 

Program zajęciowy:  

 Wycieczka do Chełmskich Podziemi Kredowych oraz do Sobiboru. 

 Pływanie na motorówce i magicznym kole z motorówką, rowerach wodnych oraz 

łodzi Wiking przednia zabawa !!! 

 gry i zabawy plenerowe przygotowane przez grupę pedagogów, 

 spacery po okolicznych lasach, 

 ognisko z kiełbaskami (mniam ...mniam), 

 podchody 

 park linowy 

 chrzest obozowy dla wszystkich uczestników 

 śluby obozowe 
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 zajęcia integracyjne: konkursy, quizy, występy artystyczne, pokaz mody, familiada, 

zajęcia plastyczne 

 zajęcia sportowe. 

Efekty/rezultaty projektu:  

 zmiana środowiska i wsparcie grupy rówieśników o podobnych doświadczeniach, 

 odkrycie i rozwinięcie przez dzieci swoich zainteresowań oraz pasji,  

 pokonanie swojego lęku, wstydu oraz często niepełnosprawności,  

 podniesienie poczucia własnej wartości poprzez kontakty z dziećmi o takich samych 

lub zbliżonych problemach zdrowotnych, 

 wypoczynek, rekreacja i wspaniała zabawa . 

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

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

nowotworowej. Takie obozy to niejednokrotnie jedyna okazja dla niektórych naszych 

podopiecznych do spędzenia miłych i beztroskich wakacji poza domem. Często właśnie na 

takich obozach dzieci odkrywają swoje największe tajemnice, tam odnajdują swoje pasje, 

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

przez los, mają szansę zmienić swój dotychczasowy punkt widzenia świata, nauczyć się 

asertywności, pokonać swój strach, wstyd oraz często niepełnosprawność.  

 

 

- Centrum Rehabilitacji Społecznej- Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży po 

przebytej chorobie nowotworowej 

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce 

ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych 

onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym 

miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w 

turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych. 

Jakie zagrożenia 

Osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym są zagrożone m.in. zaburzeniami 

neurobiologicznymi, kardiotoksycznością, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami 

mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn 

dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Wynikiem tego jest nie tylko spadek 

ogólnej wydolności organizmu oraz aktywności i sprawności ruchowej, ale także nadmierny 

spadek kondycji psychicznej. Dlatego też, praca nad kondycją psychiczną i fizyczną muszą 

toczyć się jednocześnie, aby przynieść zamierzone rezultaty. Pacjenci oddziałów 

onkologicznych z całej Polski, pod okiem specjalistów, będą pracować nad swoją sferą 

emocjonalną, psychiczną, społeczną oraz fizyczną. Tak skumulowane działania połączone z 
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leczeniem farmakologicznym stanowią fundament całego procesu leczenia, zwiększający 

szansę na całkowite wyleczenie. 

 

 

Przyszłość 

Ogromne zainteresowanie zajęciami rehabilitacyjnymi skłoniło Fundację do pozyskania 

nowego obiektu z przeznaczeniem na rehabilitację kompleksową. Dzięki uprzejmości władz 

Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście, możemy już od 2013 roku prowadzić zajęcia w 

nowym ośrodku. Dotychczasowa sala rehabilitacyjna umiejscowiona w �Domu Rodzica� 

została przekształcona w dodatkowe miejsca noclegowe, a nowo powstałe Centrum 

Rehabilitacji Społecznej obejmie pomocą większą liczbę potrzebujących. 

 

- DZIEŃ DZIECKA Z „HARLYEADĄ MARZEŃ 2013” 

 

W dniu 2.06.2013 r. Fundacja Spełnionych Marzeń wspólnie z Klubem Motocyklowym 

Harley-Davidson - "Warsaw Chapter Poland" zorganizowała happening pn. "Harleyada 

Marzeń 2013". To już czwarta edycja tej niezwykle widowiskowej imprezy dedykowanej 

dzieciom z chorobą nowotworową. W tym roku "Harleyadę Marzeń" połączyliśmy z 

obchodami Dnia Dziecka. 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 głównymi ulicami Warszawy w asyście Policjantów z Warszawskiej 

Komendy Policji (wielkie dzięki ☺). Przejazd zakończył się przy ulicy Tokarzewskiego-

Karaszewicza pod pomnikiem J. Piłsudskiego, gdzie odbywała się część artystyczna Dnia 

Dziecka z Harleyami, którą poprowadzili: Magdalena Różczka oraz Mateusz Damięcki. 

Muzycznie imprezę okrasiły występy młodych wokalistów: Niki oraz Patryka. Natomiast 

gwiazdami dnia były dwa zaprzyjaźnione z Fundacją zespoły: Papa D. i Hamak. Podczas 

trwania koncertów, dla małych artystów przygotowany został warsztat plastyczny, gdzie 

dzieci pod okiem wolontariuszy tworzyły z filcu muto-misie ☺.Celem "Harleyady Marzeń" 

jest 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. "Dzień Dziecka z Harleyami" 

� to okazja, aby wspólnie świętować radość z wygranej nad chorobą. To święto największego 

spełnionego marzenia podopiecznych Fundacji i ich rodzin .... Marzenia o zdrowym, 

radosnym dzieciństwie, pełnym marzeń ... tych zwyczajnych... dziecięcych. 
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- 09.12.2013 Gala "ALADYNA" i Premiera "Kalendarza Marzeń 2014" 

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Teatrze "Kwadrat" odbyła się Gala "Aladyn" połączona z 

Premierą "Kalendarza Marzeń 2014", zorganizowana przez Fundację Spełnionych Marzeń. 

Głównym sponsorem uroczystości była firma MASTER CARD. Gala "Aladyna" to przede 

wszystkim okazja do podziękowania osobom i firmom, które w sposób szczególny wspierają 

działania statutowe Fundacji Spełnionych Marzeń na rzecz dzieci z chorobami 

nowotworowymi. Podczas gali odbyło się uroczyste wręczenie medali "Aladyna" oraz 

statuetek "Aladyna". 

Statuetka „Aladyna” 

Statuetka stanowi najwyższy stopień uhonorowania osoby prywatnej, firmy lub instytucji 

państwowej za szczególne działania mające na celu pomoc dzieciom z chorobami 

nowotworowymi poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych 

Fundacji Spełnionych Marzeń. Laureata wybiera Kapituła Statuetki powołana przez Prezesa 

Fundacji. Ocena kandydatów do statuetki "Aladyn" następuje według kryteriów ustalonych 

przez Kapitułę. 

W roku 2013 statuetkę otrzymali: 

-  Fundacja PGNIG 

- Estera Lusatto – prezes Fundacji "Little Hand Foundation" 

-  Dorota Rabczewska "Doda" 

 

Nagrody wręczali: Iwo Bulski – przewodniczący Rady FSM, Tomasz Osuch – prezes FSM 

oraz Tomasz Lubert – muzyk, kompozytor i przyjaciel FSM 

Medale „Aladyna” 

Wyróżnienia powstały w celu uhonorowania osób i instytucji działających na rzecz dzieci z 

chorobami nowotworowymi, będących pod opieką Fundacji Spełnionych Marzeń. 

Medalami zostali nagrodzeni: 

- Firma Śliwińscy 

- Caroline Anielewska i Irek Kamieniak 

- Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" 

 

Wyróżnienia wręczali: Patrycja Markowska – członek Rady FSM, Anna Korcz – przyjaciel 

FSM oraz Szymon Majewski – członek Rady FSM. 
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W drugiej części uroczystości odbyła się premiera "Kalendarza Marzeń 2014". Projekt 

Fundacji Spełnionych Marzeń realizowany już po raz ósmy. Głównym bohaterami są gwiazdy 

polskiej sceny teatralnej, muzycznej oraz show biznesu wraz z naszymi małymi 

podopiecznym. Każda edycja Kalendarza Marzeń ma inny motyw przewodni. W 

tegorocznym Kalendarzu jest nim marzenie naszych małych podopiecznych – kim chciałbym 

zostać w przyszłości. Praca podczas realizacji kalendarza była wspaniałą przygodą zarówno 

dla naszych małych pacjentów, jak i towarzyszących im gwiazd. Przede wszystkim jednak był 

to czas, podczas którego nasi mali marzyciele na chwilę mogli zapomnieć o chorobie, 

towarzyszącym jej ograniczeniom i oczywiście urzeczywistnić swoje pragnienia. 

 

W "Kalendarzu Marzeń 2014" udział wzięli: 

 

    Julia Saja i Małgosia Foremniak 

    Natalia Górczyńska i Patrycja Markowska 

    Patryk Kozłowski i Szymon Majewski. 

    Natalia Mak i Anna Głogowska. 

    Marek Buchcic i Kamil Durczok 

    Wiktor Godusławski i Pascal Brodnicki 

    Brajan Żakowski i Marcin Dorociński 

    Laura Szala i Magdalena Różczka 

    Basia Pietrzak i Iwona Guzowska 

    Ewa Kacprzak i Monika Olejnik 

    Michał Perzak i Robert Lewandowski 

    Adam Wysocki i Paweł Małaszyński 

 

Te piękne chwile i towarzyszące im emocje uwiecznił na kartach kalendarza duet 

wspaniałych, profesjonalnych fotografików: Caroline Anielewska i Irek Kamieniak. 

O fryzury zadbała firma Remik Rotor Club Targoński, a make-upem zajęła się firma 

Mokotowska ART. Wszyscy członkowie ekipy realizatorskiej pracowali absolutnie 

charytatywnie :-). 
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Podczas Premiery mieliśmy ogromną przyjemność przedstawić szerokiej publiczności 

marzenia zapisane na 12 kartach "Kalendarza Marzeń 2014". 

 

Wycieczki rodzinne: 

- 11-12.05.2013 Dwudniowa wycieczka pacjentów z IMiD w Warszawie do Strzyżewa 

W dniach 11-12 maja Fundacja Spełnionych Marzeń zabrała swoich podopiecznych z 

oddziału chirurgii onkologicznej IMiD w Warszawie na dwudniową wycieczkę do stylowego 

Dworu w Strzyżewie. Wyjazd obfitował w atrakcje pełne adrenaliny !!!. Tak więc pierwszego 

dnia odbył Rajd Samochodowy Land Roverami malowniczym szlakiem lasów mazowieckich 

, a po południu odbył się konkurs strzelniczy z łuku. Następnego dnia, w zastępstwie 

zaplanowanego spływu kajakowego (niestety deszczowa pogoda zmusiła nas do zmiany 

planów), wybraliśmy się do Strzelnicy CEL w Paprotni. Tu poziom adrenaliny sięgnął zenitu , 

gdyż .... strzelaliśmy z prawdziwej ostrej broni !!!. Na koniec dla uspokojenia emocji 

relaksowaliśmy się na kręgielni. 

- 30.07.2013 Wyjazd na mecz: FC Barcelona z Lechią Gdańsk 

30 lipca podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń z Instytutu Matki i Dziecka mieli 

przyjemność uczestniczyć w jednym z najsłynniejszych meczów ostatnich miesięcy: FC 

Barcelona z Lechią Gdańsk. Mecz odbył się na Stadionie PGE Arena w Gdańsku. Podróż do 

samego Gdańska była długa, ale za to urozmaicona różnymi atrakcjami. W drodze do celu 

zwiedziliśmy na przykład Zamek Krzyżacki w Malborku. Jednak już o godzinie 20.45 

wszyscy zasiedliśmy na stadionie. Nastrój jaki panował podczas wydarzenia był nie do 

opisania. Na samym początku meczu, została rozłożona wielka flaga hiszpańskiego klubu, 

która przykryła całą widownię od naszej strony. Na szczęście została ona po chwili złożona, a 

my mogliśmy spokojnie obejrzeć to wielkie, sportowe wydarzenie. Rozgrywka była z minuty 

na minutę coraz bardziej emocjonująca. Nasi piłkarze nie dawali za wygraną i walczyli do 

ostatniej chwili. Emocje udzielały się wszystkim kibicom. Mecz zakończył się jednak 

remisem. Samo wydarzenie przeżyte w gronie kilku tysięcy kibiców, wywarło na naszych 

podopiecznych wielkie wrażenie i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. 

- 21.09.2013 Wycieczka podopiecznych z Kielc do Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka 

21 września nasi podopieczni z kieleckiego oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń wybrali 

się na bajkową wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie. Sobotnie południe rozpoczęło się od niezwykłej podróży po "Bajkowym 

Świecie", po której oprowadzał nas Czerwony Kapturek :). Kolejnym punktem naszej 

wycieczki były warsztaty pt.: "Spotkanie z bajką", prowadzone m.in. przez samego Koziołka 

Matołka! Podczas warsztatów również dzieci miały okazję wystąpić w przedstawieniu 

pacynkowym. Dodatkowo brały również udział w wielu grach i zabawach zespołowych :) Na 
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zakończenie nasi podopieczni odpoczęli, oglądając bajkę w kinie Europejskiego Centrum 

Bajki . 

Imprezy na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń 

- 19.01.2013 V Jubileuszowy Bal Charytatywny u Skłodowskiej FSM 

W dniu 19 stycznia 2013 r. odbył się V Jubileuszowy Bal Charytatywny u Skłodowskiej, 

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

Współorganizatorem projektu jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która jest jednocześnie 

beneficjentem wszystkich edycji imprezy. Partnerem projektu i honorowym patronem jest 

Marzena Cendrowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego 

Warszawy. Patronat honorowy nad imprezą objął również Pan Minister Marek Michalak - 

Rzecznik Praw Dziecka. Bal Charytatywny u Skłodowskiej to bezsprzecznie największe 

wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Polsce dedykowane gimnazjalistom. Motywem 

wiodącym tegorocznego balu był finał warsztatów fotograficznych dla uczniów gimnazjum 

pod hasłem �Piękno otaczającego mnie świata�. Imprezie towarzyszyła wystawa prac 

uczestników warsztatów oraz uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu, wyłonionych 

przez jury w składzie: Caroline Anielewska - fotografik, Irek Kamieniak - fotografik, 

Katarzyna Nosal - nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 38, Przemek Piprek - specjalista od 

wizerunku, Ada Frydman - specjalista od reklamy i marketingu, Małgorzata Osuch - Fundacja 

Spełnionych Marzeń, Dominik Dobrowolski - muzyk, perkusista zespołu Sexbomba. 

Imprezę poprowadził przyjaciel Fundacji Spełnionych Marzeń � Mateusz Damięcki. Wśród 

atrakcji wieczoru był również szkolny konkurs "Mam talent", podczas którego młodzi artyści 

zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne i nie tylko ☺. W jury konkursu 

zasiedli: Anna Korcz, Anna Popek, Anna Samusionek, Ewa Cyburska - wicedyrektor 

Gimnazjum nr 38, Katarzyna Osowiecka, Linda Sztyller � fundacja DUVAL, Paweł Stasiak - 

zespół PAPA D, Tomasz Lubert - zespół VOLVER. Na muzycznej scenie Gimnazjum zagrali 

i zaśpiewali: Red & Spinache, Mrozu i Vavamuffin. Natomiast tanecznie zaprezentowała się 

formacja OMPHALOS TRIBE, specjalizująca się w etnicznym tańcu amerykańskim 

(ATS).Tradycyjnie podczas balu odbyła się WIELKA AUKCJA CHARYTATYWNA, którą 

poprowadzili � Szymon Majewski - członek Rady FSM oraz Tomasz Osuch - prezes FSM. 

- 23.06.2013 Udział FSM w 6. edycji Warsaw Fashion Street 

W dniu 23 czerwca podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń już po raz szósty wzięli udział 

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

producentem jest firma Media - Sukces Doroty i Włodzimierza Wróblewskich. Warsaw 

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

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

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

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

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

modelki i modeli wcielili się: z Warszawy: Kinga Gałuszka, Wiktor Godusławski i Marek 
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Buchcic; z Lublina: Ola Zaniuk, Roger Depta i Bartosz Sulima; z Olsztyna: Magdalena 

Grobelna, Karolinka Skrabowska i Kuba Kurpiewski i z Kielc: Oleńka Ćwiklińska i Gabrysia 

Wawrzusiak. 

 

Dzieciom na wybiegu towarzyszyły: Estera Lussato � prezes Little Hand Childrens 

Foundation z Anglii, Małgorzata Foremniak, Maja Hirsh, Katarzyna Glinka, Iza Kuna, 

Katarzyna Zielińska, Anna Samusionek, Agnieszka Włodarczyk, Anna Korcz, Agnieszka 

Więdłocha i Anna Dereszowska. Podczas pokazu, wzorem lat ubiegłych, dzieci i Gwiazdy 

wystąpiły w strojach zaprojektowanych i uszytych przez producenta ubranek dziecięcych - 

firmę ENDO, z którą Fundacja współpracuje od lat. Dodatkowo firma Endo obdarowała 

Fundację Spełnionych Marzeń czekiem na 15 000 PLN dedykowanych naszym małym 

podopiecznym. 

- 29.06.2013 Mecz Charytatywny aktorów Teatru Kwadrat dla podopiecznych FSM 

Piękną słoneczną czerwcową sobotę Fundacja Spełnionych Marzeń wraz z grupą swoich 

podopiecznych i ich rodzinami spędziła w Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej na Meczu 

Charytatywnym aktorów Teatru Kwadrat z Przyjaciółmi i Gośćmi Hotelu OSSA i Telewizją 

Polsat. Organizatorem wydarzenia była Grupa Trip, Hotel Ossa**** i Teatr Kwadrat. 

Fundacja otrzymała zaproszenie do udziału w roli beneficjenta tej wspaniałej imprezy przez 

Andrzeja Nejmana dyrektora Teatru Kwadrat i jednocześnie członka Rady Fundacji 

Spełnionych Marzeń. Na naszych podopiecznych czekało wiele atrakcji - od wspomnianego 

już meczu, poprzez gry i zabawy na przepięknie położonym terenie rekreacyjnym okalającym 

hotel, po przepyszne smakołyki z grilla oraz moc smakołyków z lokalnej kuchni. A na "deser" 

spotkania z ulubionymi gwiazdami ...a było ich bez liku, bo tylko wśród aktorów Teatru 

Kwadrat udział w imprezie wzięli m.in.: Andrzej Nejman, Paweł Małaszyński, Marta Żmuda 

Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Glinka, Marcin Kwaśny, Grzegorz Wons, Marek 

Siudym, Lucyna Malec, Renata Dancewicz, Ewa Wencel, Ewa Ziętek, Magda Stużyńska. 

Celem akcji było zebranie funduszy na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi, będącymi 

pod opieką Fundacji Spełnionych Marzeń oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 

Mazowieckiej. 

- 03.12.2013 Akcja Gimnazjum nr 38 � Sanie Świętego Mikołaja 

W dniu 3 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. To już trzecia edycja taj wspaniałej akcji, której 

organizatorem i koordynatorem jest ks. Paweł Rycyk - kapelan FSM oraz katecheta i opiekun 

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

tym roku wolontariusze zmienili nieco formułę akcji i postanowili zrobić zbiórkę pieniędzy, 

nie tylko w szkole, ale również "na mieście ☺". Za zebrane środki finansowe zakupili ogrom 

wspaniałych prezentów gwiazdkowych dla naszych małych podopiecznych. W 
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podziękowaniu na tak wspaniały gest młodzież otrzymała w prezencie fundacyjne upominki 

oraz najnowsze "Kalendarze Marzeń 2014". 

 

Projekty Edukacyjne: 

- 12-13.12.2013 XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna 

wieku rozwojowego" 

W dniach 12-13.12.2013r. w Centrum Konferencyjnym w Serocku odbyła się XV 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Chirurgia onkologiczna wieku 

rozwojowego". Tegoroczna konferencja została poświęcona pamięci Pana Profesora 

Wojciecha Woźniaka, wspaniałego Człowieka i lekarza, wieloletniego Kierownika 

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD w Warszawie. Konferencja 

zorganizowana została przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

(KCHO) Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) i Fundację Spełnionych Marzeń. Fundacja 

Spełnionych Marzeń już od 10 lat prowadzi swoje działania statutowe na rzecz dzieci 

z chorobami nowotworowymi przy KCHO. Ta działalność zaowocowała również 

czynnym udziałem Fundacji w organizację i przebieg już czwartej konferencji. 

(Zobacz program naukowy, uczestników i tematy referatów ). Partnerami konferencji 

byli: Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o., Med and More Innovations sp. z o.o., 

Implantcast, Medac, Eusa Pharma i Baudziedzic Sp. z o.o.. 

 

Od 15 lat konferencje organizowane przez KCHO IMiD stanowią ważne miejsce w 

kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i 

popularnością wśród najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w 

dziedzinie leczenia chorób nowotworowych. Dlatego też czujemy się niezmiernie 

zaszczyceni, że możemy być nie tylko jej współorganizatorem, ale i 

współgospodarzem, dbać o jakość jej przebiegu, a także bezpośrednio uczestniczyć w 

sesjach plenarnych, prezentując swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia. 

 

Komitet organizacyjny: 

 

 dr Magdalena Rychłowska-Pruszyńska (KCHO IMiD) - Przewodnicząca 

 Dr Andrzej Szafrański (KCHO IMiD) 

 Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń 

 mgr Donata Fraś - Sekretarz (KCHO IMiD) 

 

Komitet naukowy: 

Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz 

Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka 

Prof. dr hab. med. Wojciech Dębek 

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński 

Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk 
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Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa 

Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński 

Prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz 

Prof. dr hab. med. Danuta Perek 

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski 

Prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki 

 

Podczas tegorocznej konferencji odbyły się następujące sesje naukowe: 

Inauguracja – Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Woźniaku 

Sesja nr 1 - Postępy leczenia nowotworów u dzieci 

Sesja nr 2 - Nowotwory kości i tkanek miękkich – strategia leczenia 

Sesja nr 3 – Leczenie chirurgiczne w guzach litych – trudne decyzje 

Sesja nr 4 – Leczenie chirurgiczne w guzach i zmianach guzowatych wieku 

dziecięcego 

Sesja nr 5 – Ocena jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym – 

PROWADZĄCY: Tomasz Osuch – prezes FSM, Samardakiewicz Marzena – 

psycholog, dr Andrzej Szafrański, prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki. 

 

 

Nagrody 

- 21.01.2013 Małgorzata i Tomasz Osuchowie Kawalerami Orderu Uśmiechu 

 W dniu 26 października 2012 roku na jesiennym posiedzeniu Międzynarodowej Kapituły 

Orderu Uśmiechu przyznane zostały Ordery Uśmiechu Małgosi i Tomkowi Osuchom � 

założycielom Fundacji Spełnionych Marzeń. Ordery przyznano na wniosek dzieci z 

chorobami nowotworowymi, będącymi pod opieką Fundacji Spełnionych Marzeń. Oficjalna 

uroczystość nadania tytułów Kawalerów Orderu Uśmiechu odbyła się podczas otwarcia 

ogólnopolskiego Centrum Rehabilitacji Społecznej FSM w dniu 21 stycznia 2013 r. 

Ceremonię poprowadził Przewodniczący Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu - 

Rzecznik Praw Dziecka - Pan Minister Marek Michalak, przy udziale Sekretarza Kapituły � 

Barbary Kolago oraz Członka Kapituły - reprezentanta Sudanu - Adila Abdula Aati. 

Asystentami ceremonii byli oczywiście nasi mali podopieczni. Nadanie odbyło się zgodnie z 

przyjętym ceremoniałem � po pasowaniu różą i wypiciu soku z cytryny wyciśniętym przez 

dzieci.  

Obecnie odznaczenie to posiada 955 osób z całego świata. Od przyznania pierwszego Orderu 

Uśmiechu minęło właśnie 45 lat. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie osobistości 

jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Tove Janson- twórczyni 

Muminków i Astrid Lindgren � autorka Pipi Langstrum, prezydentowa RP Jolanta 

Kwaśniewska, pisarka Ewa Szelburg � Zarembina, a od września 2002 roku także Joanne 

Rowling, autorka Harry�ego Pottera, Irena Sendlerowa, która uratowała podczas wojny życie 
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2500 żydowskich dzieci i wiele innych osób, nie aż tak powszechnie znanych, ale nadzwyczaj 

wielkiego serca.  

 

- 19.03.2013 Statuetka "Złota Kropla Rosy" dla Fundacji Spełnionych Marzeń 

19 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finalizująca 

ogólnopolski plebiscyt "Złote Krople Rosy" zorganizowany przez Fundację "Rosa" w ramach 

kampanii "Rak. To się leczy! Fundacja Spełnionych Marzeń nominowana była w dwóch 

kategoriach: Człowiek najbardziej zaangażowany w problematykę onkologiczną w Polsce 

oraz Kampania/ Akcja społeczna najbardziej zaangażowana w walkę z rakiem w roku 2012 w 

Polsce. Z przyjemnością informujemy, iż w tej ostatniej kategorii Fundacja Spełnionych 

Marzeń została zwycięzcą i otrzymała piękną statuetkę "Złotej Kropli Rosy". Po raz pierwszy 

od rozpoczęcia akcji spotkali się wszyscy współtworzący tę kampanię: ambasadorzy, 

organizacje onkologiczne, stowarzyszenia pacjentów onkologicznych, partnerzy i patroni, a 

także artyści, którzy wzięli udział w projekcie muzycznym "Krople Rosy. Muzyka Nadziei". 

Galę poprowadził Tomasz Kammel, a wśród osób wręczających statuetki znaleźli się m.in. 

Katarzyna Grochola i Jerzy Stuhr. Kampania "Rak. To się leczy!" rozpoczęła się 4 lutego, w 

Światowy Dzień Walki z Rakiem. Pierwszy jej etap miał charakter edukacyjny � walkę ze 

społecznymi stereotypami na temat chorób nowotworowych oraz zachęcenie Polaków do 

badań profilaktycznych. W kilkunastu audycjach telewizyjnych specjaliści zaangażowani w 

kampanię opowiadali o sposobach wczesnej diagnostyki i innowacyjnych metodach leczenia, 

obalali mity i przesądy związane z nowotworami, rozmawiali o finansowych możliwościach 

zabezpieczenia się w razie choroby i kosztownego leczenia, podnosili problematykę diety 

osób chorych na raka. Pokazywali również historie z happy endem przekonujące, że rak w 

porę wykryty jest uleczalny. 

 

 

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI: 

 

W roku 2013 wydane zostały następujące uchwały: 

 4.03.2013- Uchwała Rady Fundacji nr 1/2013 

 4.03.2013- Uchwała Rady Fundacji nr 2/2013 

 4.03.2013- Uchwała Rady Fundacji nr 3/2013 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 04.03.2013 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4.03.2013 

 

Uchwały zostały dołączone w postaci odpisów jako Załącznik 1. 

 

 

 


