
 

SAMOCHÓD MARZEŃ  

SPEŁNIA FANTAZJE I PRAGNIENIA CIĘŻKO CHORYCH DZIECI 

 

Jak zawsze ostatnie miesiące roku oraz okres świąteczny i karnawałowy były dla naszej 

fundacji czasem bardzo pracowitym. Mając na uwadze Święta Bożego Narodzenia i Nowy 

Rok staraliśmy się spełnić jak najwięcej dziecięcych fantazji. Pracowaliśmy pełną parą, aby 

na buziach naszych podopiecznych zagościł uśmiech a ich serca napełniła radość i nadzieja.  

Dzięki wspierającym nas Sponsorom: osobom prywatnym i firmom w okresie świąteczno – 

noworocznym spełniliśmy aż 180 DZIECIĘCYCH FANTAZJI! Jesteśmy wszystkim 

bardzo wdzięczni za pomoc i współpracę w realizacji tych marzeń. Dobre serca szlachetnych 

ludzi sprawiają, że chore dzieci zaznają odrobiny radości w swoim smutnym i szarym 

szpitalnym życiu.   

Za każdym marzeniem stoi tragiczna historia dziecięcej choroby, bólu, cierpienia  

i niepewności. To tysiące wylanych łez i wiele przepłakanych nocy. To bezsilność rodziców  

i wielki strach dzieci. Dlatego tak ważne jest dla nas spełnianie marzeń, które są światełkiem i 

nadzieją, że zdarzy się coś miłego, co choć na chwilę pomoże zapomnieć o chorobie i wniesie 

radość do domu lub szpitalnej sali. Wymarzone zabawki, sprzęty, zwierzęta lub ubrania dają 

naszym Podopiecznym siłę do dalszej walki z chorobą. Dla nieuleczalnie chorych dzieci, 

które większość swojego życia spędzają w szpitalnej sali lub w domu i nie mogą spotykać się  

z rówieśnikami ani korzystać z uroków dzieciństwa nasza wizyta bywa czasem jedyną 

przyjemnością wśród trudów codziennego życia.  

Większość świąteczno-noworocznych prezentów rozwoziliśmy fundacyjnym samochodem 

Citroenem Nemo. To nasza „Cytrynka” oklejona logotypami Waszych firm biorących udział 

w projekcie „Samochód Marzeń”. To również dzięki Wam udaje nam się spełniać dziecięce 

marzenia. Fundacyjna „Cytrynka” niemal codziennie krąży po Warszawie, jak również 

dociera w najdalsze zakątki kraju, aby uszczęśliwić małych marzycieli. Gdziekolwiek się 

pojawia, tak jak sanie Św. Mikołaja zapowiada radość i spełnienie marzeń. Wzbudza 

zainteresowanie i pozytywne emocje. 



A OTO KILKA SPOŚRÓD 180 SPEŁNIONYCH MARZEO 

 

                                                                                                     

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                       

4-letni Jakub z miejscowości Szczucin zmaga się z ostrą białaczką 

limfoblastyczną. Jego największym marzeniem był zestaw klocków  

Lego City. Dodatkowo, chłopiec marzył o nowych mebelkach  

i fajnych akcesoriach do pokoju. 

 

11-letnia Ola z Grzegorzowa zmaga się ze złośliwym 

guzem mózgu. Ola jak każda dziewczynka w jej wieku 

uwielbia muzykę. Sama chętnie śpiewa, dlatego jej 

największym marzeniem był zestaw do karaoke. 

 

   

14-letnia Natalia z Łańcuta choruje na mukowiscydozę.  

Jej największym marzeniem był mini laptop. Natalia nie mogła 

doczekać się aż przedstawiciele fundacji przywiozą jej upragniony 

prezent. Kiedy tylko się zjawili od razu zabrała się za rozpakowanie  

i uruchomienie super palmtopa, który pomoże jej przetrwać 

wszystkie pobyty w szpitalu, ale również umili chwile spędzane  

w domu. Uśmiech nie schodził z twarzy dziewczynki. 

 



                                                                                                       

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

7–letni Emil z miejscowości Kowale Oleckie od urodzenia zmaga 

się z mukowiscydozą. Ten wesoły i energiczny chłopiec od dawna 

marzył o quadzie, na którym mógłby jeździć po okolicy  

i odwiedzać babcię, gdy tylko pogoda na to pozwoli.  

 

15-letni Łukasz z Gdyni choruje na 

białaczkę. Największym marzeniem 

chłopca był rower Scott Aspect50.  

 

3-letni Kubuś z miejscowości Gnojnica choruje na porażenie mózgowe i zespół wad genetycznych.  

Największym marzeniem chłopca  był laptop edukacyjny i tor samochodowy. Kuba nie mógł uwierzyć,  

że dostał tak dużo prezentów. Razem z bratem bliźniakiem i młodszą siostrą w asyście mamy od razu zabrał się 

do odpakowywania wszystkich prezentów. 

        



        

                                                             

                                                          

 

                                                                                                            

7-letni Szymon z miejscowości Wólka 

Niedźwiedzka cierpi na mukowiscydozę. 

Największym marzeniem chłopca była konsola 

PlayStation3 wraz z grami i zdalnie sterowany 

samochód. 

 

 

13-letnia Agnieszka z Bytomia cierpi na 

przepuklinę oponowo-rdzeniową i rozszczep 

kręgosłupa. Jej największym marzeniem był 

telewizor LCD wraz z kinem domowym  

i filmy z sagi „Zmierzch”. Oprócz tego 

Agnieszka skrycie marzyła o nowym łóżku. 

 

17-letnia Dominika z Krzyżowic walczy z ostrą białaczką szpikową. 

Dominika marzyła o telefonie komórkowym Samsung U900  

SOUL. Telefon pomoże jej utrzymać kontakt z rodziną  

i przyjaciółmi podczas pobytów w szpitalu.  
 

             



                                                                                   

 

                                                            

 

                                                                          

9-letnia Ola z Woli Radziszowskiej od kilku lat dzielnie walczy  

z mięsakochrzęstniakiem. Niestety jej stan jest coraz 

poważniejszy…Największym marzeniem Oli był krótkowłosy 

jamnik miniaturka koloru czarnego, którym mogłaby się 

opiekować i który stałby się jej najlepszym przyjacielem na dobre  

i na złe. Niestety piesek nie mógł odwiedzić Oli w szpitalnej sali. 

Dziewczyna otrzymała od Fundacji również aparat fotograficzny, 

którym będzie mogła fotografować swojego czworonożnego 

przyjaciela. 

 

16-letni Krzyś z Lubomierza 

zmaga się z nowotworem kości. 

Zachorował już 6 lat temu.  

Od tego czasu przeszedł wiele 

chemioterapii i operacji, m.in. 

wszczepienie endoprotezy kości 

udowej. Jego wielkim hobby  

od wielu lat jest wędkowanie  

i wszystko co ma związek  

z rybami. Ze względu na to, że 

chłopiec dużo czasu spędza  

w domu w przerwach pomiędzy 

wizytami w szpitalu, chciał 

posiadać w domu duże akwarium 

z wyposażeniem. Drugą fantazją 

Krzysia była konsola do gier 

PlayStation3 i gra Tekken 6.  

 

17-letnia Magdalena z 

miejscowości Piaseczna Górka 

choruje na ostrą białaczkę 

limfoblastyczną. Jej największym 

marzeniem był rower górski.  

Od Fundacji Magda oprócz 

upragnionego roweru dostała 

również kolorową kosmetyczkę 

zaopatrzoną w drobiazgi 

niezbędne każdej nastolatce  

m.in. kosmetyki pielęgnacyjne  

do twarzy i ciała, kosmetyki 

kolorowe do makijażu oraz  

wszelkie niezbędne akcesoria do 

manicuru. 



                                                                   
 

 

 

                                                                                      
 

                                                                                            

 

                                                                                                  
 

 

 

 

18-letnia Marcelina z Błażowej choruje 

na mukowiscydozę.  Marcelina jest już 

dwa lata po przeszczepie płuc, dzięki 

któremu Jej stan zdrowia polepszył się. 

Największym marzeniem Marceliny było 

posiadanie profesjonalnego aparatu - 

lustrzanki z dodatkowym obiektywem, 

gdyż uwielbia robić zdjęcia i interesuje 

się fotografią.   

 

17-letni Rafał z Polkowic od urodzenia 

choruje na mukowiscydozę. Rafał uwielbia 

różne gry i kocha muzykę. Stąd jego 

marzeniem były: PlayStation3 z grą  

Guitar Hero i iPod Touch. 
 

 

7-letni Filip z Tarnowa zmaga się z ciężką niedrożnością przełyku  

i zespołem wad genetycznych. Życie chłopca jest naznaczone ciągłymi 

wizytami w szpitalach. Jego największym marzeniem było posiadanie 

przenośnej konsoli PlayStation Portable wraz z grami oraz 

gadżety z ulubionym bohaterem z bajek –Zygzakiem McQueenem. 

 

 



Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w spełnianie marzeń. Dzięki Wam po raz kolejny 

udowodniliśmy, że wyobraźnia nie jest ograniczona rzeczywistością i że wszystko może się 

udać, jeśli naprawdę mocno się o tym marzy. 

 

Na kolejnych stronach  przedstawiamy listę firm, które dołączyły do projektu 

„Samochód Marzeń” i tym samym wniosły radość w życie dzieci, które pomimo 

przeciwności losu, ciężkich, często nieuleczalnych i śmiertelnych chorób wciąż są 

dziećmi i mają swoje małe dziecięce marzenia.  

 

Dzięki Wam dowieźliśmy upragnione podarunki naszym fundacyjnym samochodem i 

sprawiliśmy, że chore dzieci ponownie uwierzyły w siłę marzeń! Dzięki Wam wnieśliśmy 

w życie dzieci i ich rodzin iskierkę radości, nadzieję i wiarę w ludzką dobroć. 

Dziękujemy Wam za przystąpienie do projektu „Samochód Marzeń”.  

 

                                     

                                         

                                         

                 

                                         

                                         

 

                                       

Zaczarowany ołówek 



                                                                                   

                                    

                                   

                                     

                                                                                     

                                        

                        

                           

                                       

                                                      

                                             

Bluszczykowe przedszkole 

Przedszkole Skrzaty 
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TO DZIĘKI PAOSTWU MARZENIA NASZYCH PODOPIECZNYCH 
STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ! 

DZIĘKUJEMY 


