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W lutym Fundacja Dziecięca Fantazja już po raz szesnasty zorganizowała 

Podróż Spełnionych Marzeń, podczas której spełniła aż 16 pięknych fantazji 

dzieci z aż 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego 

i kujawsko-pomorskiego. Odwiedziliśmy też podopiecznych Kliniki Pediatrii  

i Nefrologii ze Stacją Dializ Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, którym 

podarowaliśmy wspaniały nowy komputer do świetlicy kliniki oraz gry i filmy 

komputerowe jak również gry planszowe dla pacjentów w każdym wieku.   

 

W całej trasie spotkaliśmy wielu 

fantastycznych ludzi o wielkim 

sercu, którzy jak tylko mogli 

pomagali nam wnosić uśmiech i 

radość do domów naszych 

małych podopiecznych. Firma 

Lupus  udzieliła nam 50% 

rabatu na wynajem ogromnego 

auta, którym mogliśmy dojechać 

do dzieci w najdalszych 

zakamarkach Polski, restauracje: Antrakt, Satori Sushi, Streliseee oraz   

U Fukiera w Warszawie, a tak że Karczma Mły ńska w Bydgoszczy, Royal 

India w Toruniu, Mazuriana w Szczytnie, Ulice Miast a w Lublinie, Karczma 

Bida w Bogucinie i Nowe Miasto w  Zamo ściu  nieodpłatnie serwowały nam 

pyszne obiady, abyśmy mieli mnóstwo energii dla dzieci. Hotele ETAP 

Warszawa Centrum, B&B Toru ń, Zajazd Borowik w Ostroł ęce oraz Mercure 

Unia w Lublinie  ugościły nas w swych fantastycznych progach. Wszędzie 

napotykaliśmy na uśmiech, wsparcie i ogromną chęć pomocy w spełnianiu 

marzeń dzieci, które dni, które powinny być 

najpiękniejszym czasem w ich życiu, spędzają 

głównie w szpitalach, na bolesnych 

rehabilitacjach i zabiegach. 

 

Marzenia spełniało 5 fantastycznych 

wolontariuszy z Kanady, pochodzących jednak 

z wielu różnych kręgów kulturowych: Emma, 

Lauren, Cathleen (pochodzenia chińskiego), 

Anam (z pochodzenia Hinduska) oraz Jad 

(którego rodzina przyjechała do Kanady  

z Libanu) pod okiem kanadyjskiego opiekuna 
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Garry’ego i polskich koordynatorek – Kasi i przygotowującej się do pracy  

w fundacji Karoliny. Razem tworzyliśmy kolorową uśmiechniętą zgraną ekipę. 

Kanadyjscy przyjaciele fundacji po raz pierwszy byli w Europie i wszystko  

w Polsce ich ciekawiło. Zachwycili się 

polską gościnnością, a także historią  

i architekturą, którą w nielicznych 

wolnych chwilach próbowaliśmy im  

z całych sił przybliżyć. Naszym 

podopiecznym przynosiliśmy uśmiech, 

a ich rodzinom poczucie, że te rodziny 

i ich wspaniałe, choć chore, dzieci są 

wyjątkowe. 

 

Podróżując po Polsce 

nawiązaliśmy wiele długotrwałych 

przyjaźni z naszymi 

podopiecznymi. Kanadyjczycy 

dzielili się z nimi swoimi 

doświadczeniami i wiedzą oraz 

spostrzeżeniami na temat Polski  

i Kanady. Nieuleczalnie chore 

dzieci z Polski natomiast poprzez 

te spotkania miały szansę poznać fantastycznych nowych przyjaciół oraz 

przekonać się, że nigdy nie wolno się poddawać i że w każdym tunelu tli się 

światło nadziei. 

 

Była to trudna i bardzo 

emocjonalna podróż. Usłyszeliśmy 

wiele dramatycznych wyznań 

rodzin żyjących w warunkach,  

w jakich absolutnie nie powinno 

mieszkać chore dziecko. Często 

spotkaliśmy się ze stwierdzeniami, 

że odwiedzane przez nas rodziny 

czują się tak, jakby wszyscy już o 

nich zapomnieli, a los ich i ich 

dzieci był obojętny tak służbom 

społecznym jak i ich otoczeniu. Staraliśmy się im pomóc na tyle, na ile 

mogliśmy. Czasem poprzez podarowanie dzieciom zabawek, czasem przez 

chwilę rozmowy z rodzicami. Do wielu z nich mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze 
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wrócimy. Nie zabrakło łez wzruszenia i radości. Mali marzyciele i ich rodzice 

pokazali wielokrotnie kanadyjskim wolontariuszem czym jest słynna polska 

gościnność, otwierali przed nami swoje domy i serca. Dzięki wizycie młodych 

ludzi zza oceanu nasi podopieczni i ich rodzice poczuli, że są dla kogoś ważni i 

że nigdy nie wolno tracić nadziei i wiary w ludzką dobroć. Wszystkim serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY I DRUGI - Warszawa  

 

Po raz pierwszy od miesiąca sypał śnieg, a temperatura spadła grubo poniżej 

zera. Na Dworzec Centralny  

w Warszawie wjechał pociąg z Berlina. 

Wkrótce na peronie ukazał się Garry, a za 

nim 5 młodych Kanadyjczyków w wieku 

16 - 17 lat. Po czułym powitaniu z 

odbierającą ich z dworca Kasią, Garry nie 

mógł nazachwycać się wyjątkową grupą 

wolontariuszy. Zwykle podczas 

kilkugodzinnej podróży z Berlina grupy 

odsypiają różnicę czasu. Tym razem jednak całe 6 godzin zamęczali Garry’ego 

pytaniami o Polskę i naszych małych marzycieli. Mieli mnóstwo energii. Trochę 

zrzedły im miny na widok burzy 

śnieżnej, ale na szczęście 

szybko dotarliśmy do jak zwykle 

gościnnego i ciepłego hotelu 

ETAP Warszawa Centrum . 

Wolontariusze zostawili w 

pokojach bagaże i ruszyliśmy 

na spotkanie z Ambasadorem 

Kanady w Polsce. Wizyta w 

ambasadzie była fantastyczna, 

najpierw opowiedziano nam 

czym zajmuje się ambasada, jakie są związki i formy współpracy polsko-

kanadyjskiej, a potem sam 

Ambasador Kanady, pan David 

Costello  zrobił nam prywatną 

wycieczkę po całej ambasadzie. 

Mogliśmy zajrzeć w zakamarki 

niedostępne nikomu innemu. 

Pozwoliło nam to zrozumieć jak żyją tu 

i pracują Kanadyjczycy, a także 

podpytać ich czy i co najbardziej 

podoba im się w Polsce. Było nam bardzo miło, gdyż absolutnie wszyscy 
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Kanadyjczycy powiedzieli, że są zachwyceni Polską. Pan Ambasador nazwał ją 

nawet ukrytym skarbem Europy i zadeklarował, że bardzo cenią pracę naszej 

fundacji i zawsze będziemy mile 

widzianymi gośćmi w ambasadzie 

Kanady. Spotkanie zrobiło chyba 

największe wrażenie na naszych 

wolontariuszach. Pełni emocji 

ruszyliśmy na pierwszą wspólną 

kolację. Warszawska Restauracja 

Satori-Sushi w Galerii Wiatraczna  

ugościła nas przepysznym sushi i 

wspaniałą herbatą wiśniową. Ale to nie 

był koniec atrakcji. Kto by pomyślał, że w restauracji sushi dostaniemy, poza 

wyśmienitym sushi, także wspaniałego kurczaka w sosie sezamowym. Nawet 

początkowo oporna wobec sushi Emma zajadała ze smakiem. Spędziliśmy 

cudowny wieczór i lepiej się poznaliśmy, co bardzo ważne, skoro przez tydzień 

musimy bardzo efektywnie współpracować na rzecz pięknych dziecięcych 

marzeń.  

 

Mimo, że zaprzyjaźniona firma Lupus  wypożyczyła nam z wielkim rabatem 

ogromny samochód Renault Master, 

po rozmiarach paczek od tygodni 

gromadzonych w biurze Fundacji 

Dziecięca Fantazja, wiedzieliśmy, że 

wszystko się nie zmieści. Dlatego 

prosto z pysznej kolacji, Kasia 

pojechała do biura fundacji, gdzie 

zapakowanym po brzegi 

fundacyjnym Citroenem Nemo, 

słynnym Samochodem Marzeń 

oklejonym logówkami wspierających nas sponsorów, zawiozła część rzeczy do 

Lublina.  

 

Kolejnego ranka wolontariuszami zajęła się Karolina, która zabrała ich do 

Muzeum Powstania Warszawskiego, 

natomiast Kasia odebrała jeszcze 

wymarzonego quada dla Pawełka z 

Wichrowca w woj. warmińsko-mazurskim, 

Garry natomiast wybrał się po wielkie 

auto do wypo życzalni Lupus .       

 

Wszyscy spotkaliśmy się w południe w 

biurze fundacji. Rozpoczęło się końcowe pakowanie prezentów oraz załadunek 

Renault Mastera od firmy Lupus . Ledwo się zmieściliśmy. Kiedy tylko drzwi 
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vana się zatrzasnęły wszyscy bardzo się 

ucieszyli. Teraz już tylko mały krok dzielił 

nas od spełnienia aż 16 pięknych 

dziecięcych fantazji. W bagażniku 

znajdowały się m.in. quad, łóżko, 

komputery, konsole do gier i całe 

mnóstwo zabawek.  

 

Następnie wolontariusze ruszyli z Garry’m 

i Karoliną zwiedzać warszawską  Starówkę. Na kolacji ugościła ich restauracja 

U Fukiera . Wolontariusze po raz kolejny byli zachwyceni polską gościnnością i 

pysznym smakiem polskiego jedzenia. Po wieczornej wizycie w centrum 

handlowym wcześnie poszli spać, gdyż kolejnego ranka rano ruszaliśmy w 

drogę.   

 

 

DZIEŃ TRZECI: Bydgoszcz i Toru ń 

 

W sobotę bladym świtem wyruszyliśmy z Warszawy do Bydgoszczy. Warunki 

drogowe nie były najlepsze - nadal sypał śnieg, a 

nas dzieliło ok. 3 godziny drogi od pierwszego 

marzyciela – 12-letniego Dawida z Bydgoszczy 

zmagającego si ę z chłoniakiem, czyli 

skomplikowanym nowotworem atakującym węzły 

chłonne. Dawid marzył o konsoli Wii. Miał ją dostać 

od fundacji już na Mikołajki, jednak jego stan 

zdrowia nie pozwolił mu 

na przyjazd do 

Warszawy. Skoro Dawid 

nie mógł przyjechać po konsolę, konsola musiała 

przyjechać do chłopca. Tym bardziej, że zaledwie 

kilka dni temu miał urodziny. Dawid poza tym, że 

kocha gry, jest też zapalonym fanem deskorolki. Od 

fundacji dostał więc, oprócz konsoli z grami, także 

komplet ochraniaczy oraz kolekcję ulubionych 

programów 

Discovery na 

DVD. Dzięki zaradnym Jadowi i Cathleen, 

którzy też grają na Wii, szybko udało nam 

się podłączyć sprzęt. Ta konsola 

charakteryzuje się tym, że za pomocą 

specjalnego sensora wyczuwa ruchy 

grającego. Jest to więc też doskonałe 
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ćwiczenie. Wszyscy dopingowali Dawida w jego pierwszej rundzie boksu na Wii. 

To była bardzo miła pierwsza wizyta i wyraźnie widać było jak z każdą spędzoną 

wspólnie chwilą topnieją lody, tak po stronie kanadyjskiej jak i polskiej. 

Żegnaliśmy się z Dawidem i jego rodziną jak starzy przyjaciele. 

 

Tymczasem czekał nas pyszny obiad w bydgoskiej Karczmie Mły ńskiej . I 

Kanadyjczyków i Polaków zaskoczyła nieznana dotąd strona Bydgoszczy. 

Okolice Karczmy Mły ńskiej  są naprawdę piękne! A jeszcze wspanialsze 

wnętrza goszczącej nas restauracji i naprawdę pyszne jedzenie. Przy okazji 

zobaczyliśmy na ścianie karczmy dyplom fundacji. Karczma Mły ńska  wspiera 

nas nie po raz pierwszy! Było nam bardzo miło. 

 

Pełni energii opuściliśmy Bydgoszcz i pojechaliśmy na północ do Kotomierza. 

Czekała tam na nas 6-letnia Karolinka 

zmagająca si ę z ostr ą białaczk ą 

limfoblastyczn ą. Karolinka bardzo nas 

wzruszyła swoim marzeniem o piętrowym 

łóżku księżniczki i sukniach księżniczki. 

Udało nam się 

zrealizować plan 

w 200%. 

Dodatkowo 

Karolinka dostała od Fundacji Dziecięca Fantazja 

pościele, m.in. z Hannah Montana, ubranka i gadżety 

z Hello Kitty. Wśród prezentów nie mogło zabraknąć 

oczywiście lalki Barbie - księżniczki. Pokoik Karolinki 

mienił się od różowych prezentów. Dziewczynka była 

zachwycona. Z bólem serca opuszczaliśmy tę 

przemiłą rodzinę.  

 

Jednak musieliśmy dotrzeć na kolację do restauracji Royal India w Toruniu , a 

następnie na nocleg w gościnne progi goszczącego nas nieodpłatnie hotelu 

B&B Toru ń. Kuchnia indyjska bardzo wzruszyła naszą wolontariuszkę Anam, 

której rodzina pochodzi z Indii. Wszystko bardzo nam smakowało. Wszyscy 

wolontariusze stwierdzili też, że przeżywają w Polsce prawdziwą kulinarną 

podróż dokoła świata - poznają kuchnię polską, japońską, indyjską…Pychota! 

Mimo zmęczenia i pełnych emocji dwóch pierwszych marzeń, nie bacząc na 20 

stopni mrozu, dzielni wolontariusze wybrali się jeszcze na spacer po toruńskiej 

Starówce, zobaczyli pomnik Kopernika i Kamienicę pod Gwiazdą, a następnie 

wszyscy udaliśmy się do położonego bardzo blisko Starówki hotelu B&B 

Toruń. Kanadyjczykom bardzo spodobał się hotel. Do późna w nocy surfowali w 

Internecie dzieląc się ze swoimi bliskimi za oceanem emocjami pierwszego dnia. 
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DZIEŃ CZWARTY: Z Kujaw na Mazury 

 

Wszyscy wstali punktualnie, czekało nas dziś wiele godzin drogi i niemal 400 km 

do przejechania, a także 3 kolejne piękne 

życzenia do spełnienia. Zaczęliśmy tuż po 9 

w Lisewie ok. 30 km na północ od Torunia. 

Odwiedzaliśmy tam 15-letni ą Kamil ę 

walcz ącą z chłoniakiem . Kamila jest wielką 

fanką sportu, zwłaszcza boksu. Marzy o 

spotkaniu z Diablo Włodarczykiem. Ogląda 

każdą jego walkę. W małym telewizorku jednak nie robi to wrażenia. Dlatego 

Kamila marzyła o wielkim telewizorze, żeby mogła poczuć się jakby siedziała 

przy samym ringu. Poza tym sama mimo choroby 

stara się dbać o kondycję - uwielbia siatkówkę i 

koszykówkę. Marzyła więc też o nowych butach do gry 

w kosza. Dodatkowo Kamila dostała też ubrania oraz 

kosmetyki. Spotkanie było bardzo przyjemne zarówno 

dla Kamili jak i wolontariuszy. Wszak wszyscy są mniej 

więcej w tym samym wieku. Mamy nadzieję, że 

wkrótce uda nam się zrealizować marzenie Kamili o 

spotkaniu z Diablo Włodarczykiem. 

 

Tymczasem ruszyliśmy na Mazury, gdzie w Wichrowcu mieszka pewne 

wspaniałe rodzeństwo zmagające się niestety z ciężką i nieuleczalną chorobą - 

mukowiscydozą. Na razie tylko 7-letni 

Pawełek  dowiedział się o fundacji w 

warszawskim Centrum Zdrowia 

Dziecka i zgłosił nam swoje marzenie. 

Chłopiec marzył o quadzie i 

zabawkach. W czasie rozmów z 

rodziną okazało się, że także starsza 

siostra Pawła - Weronika  jest chora 

na mukowiscydozę. Tym razem 

przywieźliśmy jej więc kilka fajnych nowych ubrań oraz poprosiliśmy o 

zgłoszenie jej marzenia. Weronika marzy o łazience w domu oraz o skuterze. 

Mukowiscydoza to jedna z najdroższych chorób.  
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Leki i inhalacje kosztują kilka tysięcy złotych 

miesięcznie. Przy dzieciach z mukowiscydozą jeden 

rodzic nie może pracować, musi zajmować się 

dziećmi, które w każdej w chwili mogą zacząć się 

dusić. Na dodatek rodzeństwo leczy się w 

Warszawie, rodzina zmaga się więc z kosztami 

dojazdu do stolicy. A pracy w Wichrowcu jest 

niewiele. Dlatego chcieliśmy chociaż odrobinę im 

pomóc. Niemal zasypaliśmy Pawła zabawkami z 

Zygzakiem 

McQueenem. Na koniec zrobiliśmy małego 

psikusa - powiedzieliśmy, że to koniec prezentów, 

ale pozwolimy mu jeszcze wsiąść za kółko 

naszego wielkiego busa-Lupusa.  Pawełek dostał 

kluczyki, ale nie pasowały do stacyjki. 

Podpowiedzieliśmy, że pasują do drzwi z tyłu 

auta, a kiedy Pawełek pobiegł tam, okazało się, 

że czeka tam na niego piękny niebieski quad - 

wymarzony sprzęt tego małego fana motoryzacji. 

Chłopiec był przeszczęśliwy. Od razu wsiadł na quada i nie chciał go odstąpić 

ani na krok.  

 

My tymczasem musieliśmy czym prędzej uciekać do Szczytna, gdzie w 

Kamionku czekał na nas kolejny 7-letni marzyciel - Marcinek walcz ący z 

neuroblastom ą, czyli bardzo niebezpiecznym nowotworem nadnercza. Marcin 

jest wielkim fanem samochodów. Od fundacji dostał nowe meble, fototapetę, 

dywan z Zygzakiem 

McQueenem oraz mnóstwo 

zabawek. Przewieźliśmy mu 

także łóżko w kształcie 

samochodu, które dzielni 

wolontariusze musieli złożyć. 

Było przy tym mnóstwo 

emocji, a mały Marcin, 

początkowo nieśmiały, wszak byliśmy tam my - 7 mówiących w co najmniej 2 

językach osób, oraz przedstawicielki 2 lokalnych gazet, w końcu przy 

prezentach całkiem się rozkręcił. Znowu wcale nie chciało nam się wychodzić, 

ale czekała nas pyszna kolacja w Restauracji Mazuriana w Szczytnie ,  gdzie 
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nasi kanadyjscy przyjaciele po raz pierwszy spróbowali przepysznego barszczu 

z pasztecikami. Kolacja była wspaniała. Nas tymczasem czekała kolejna 

godzina jazdy do Zajazdu Borowik koło Ostroł ęki , gdzie nieodpłatnie nas 

goszczono. Mimo iż było już późno i GPS wyprowadził nas w pole, a ściślej, do 

lasu, jak tylko wykończeni dojechaliśmy do Zajazdu Borowik  przywitała nas 

niezwykła woń borowików. Pani Elżbieta - właścicielka hotelu, była dla nas 

przemiła i sprawiła, że naprawdę czuliśmy się jak w domu. 

 

 

DZIEŃ PIĄTY:  Przez Mazowsze na Lubelszczyzn ę 

 

Śniadanie było fantastyczne - z jednej strony wystawne, a z drugiej w naprawdę 

w domowej atmosferze. U Pani Elżbiety czuliśmy się jak u mamy. Tym bardziej, 

że Kanadyjczycy musieli spróbować najpierw pysznych naleśników, a później 

słynnych w całej okolicy pączków samodzielnie wypiekanych przez panią 

Elżbietę. Okazane nam wielkie serce zmotywowało nas jeszcze bardziej do 

spełnienia kolejnych marzeń.  

 

Pojechaliśmy do ślicznej Mileny z Małkini Górnej . 

Milena ma 18 lat i długo zmagała się z białaczką. 

Teraz jest już lepiej. Choroba chwilowo przestała 

dawać o sobie znać. Na widok Mileny serce Jada 

mocniej zabiło. Tym bardziej, że dziewczyna marzyła 

o laptopie i kolekcji 

filmów Bollywood oraz 

strojach do tańca 

brzucha, które bez 

skrępowania 

przymierzyła. Poprosiła też o zdjęcie z Jadem w 

arabskim stroju. To był zdecydowanie jego moment 

całej wyprawy. Niestety dla Jada, Milena ma 

chłopaka. Ma też mnóstwo pasji (jedną z nią są 

Indie) oraz wiele marzeń i planów na przyszłość. 

Trzymamy kciuki za absolutnie wszystkie z nich. 

 

Po opuszczeniu domu Mileny pojechaliśmy do Lublina. Mieliśmy odwiedzić 

dwóch chłopców przebywających w szpitalu dziecięcym, a następnie spędzić 

miłe popołudnie z podopiecznymi Kliniki Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ, dla 

których także wieźliśmy mnóstwo prezentów. Niestety jak to często się zdarza w 

przypadku chorób onkologicznych, i 17-letni Damian i 5-letni Michałek zostali 

tego dnia wypisani do domów, a my musieliśmy zmienić trasę, aby wszystkich 

udało się odwiedzić.  
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Tymczasem okazało się, że  
7-letni Michał z Przybysławic k. 

Garbowa  w woj. lubelskim, 

którego w czwartek wracając do 

Warszawy mieliśmy odwiedzić w 

jego rodzinnym domu, musiał 

wrócić do szpitala. Odwiedziliśmy 

go więc na Oddziale Onkologii i 

Hematologii Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie. Michał 

walczy z guzem mózgu, ma już problemy ze wzrokiem i niedowład lewej ręki. 

Chłopczyk marzył o nowych meblach, które kurierem pojechały do jego domu, 

my natomiast przywieźliśmy mu do szpitala super fajne obrotowe krzesełko oraz 

mnóstwo zabawek samochodów i wymarzone Lego Lotnisko. Mimo iż 

siedzieliśmy w szpitalnym korytarzu, Michał był zachwycony zabawkami, a  jego 

mama bardzo wzruszona.  

 

Wprost od Michała udaliśmy się cztery piętra wyżej do Kliniki Pediatrii i 

Nefrologii ze Stacją Dializ Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki w 

Lublinie. Powitały nas Pani Rzecznik 

Prasowa szpitala oraz pani Profesor 

zarządzająca odwiedzaną przez nas 

Kliniką. Udzieliliśmy kilku wywiadów 

lokalnym mediom i ruszyliśmy do 

malutkiej świetlicy, gdzie wkrótce 

zaproszeni zostali wszyscy mali 

pacjenci kliniki. W klinice na stałe 

przebywają dzieci od wieku 

niemowlęcego do 18 lat. Cierpią na różne dolegliwości związane z nerkami. 

Każdego dnia do kliniki przybywa jeszcze więcej pacjentów na codzienne 

dializy. W świetlicy brakowało komputera. 

Większość darczyńców szpitala kieruje swoje 

kroki do kliniki onkologii. My początkowo też 

myśleliśmy, żeby odwiedzić onkologię, jednak 

Pani Rzecznik namówiła nas na prezenty dla 

dzieci z chorobami nerek. Markety budowlane 

OBI zasponsorowały komputer, a także gry 

planszowe, gry komputerowe i filmy na DVD. 

Dodatkowo dla najstarszych pacjentów firma 

DAX Cosmetics przekazała kosmetyki. Przy 

rozpakowywaniu prezentów i spotkaniu 

naszych polskich dzieciaków z 

Kanadyjczykami było mnóstwo śmiechu i 

dobrej zabawy. Kanadyjczycy musieli wkupić się w łaski małych pacjentów DSK 
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powtarzając „chrząszcz brzmi w trzcinie”. Udało się, a dzieciaki ze śmiechu aż 

trzymały się za brzuchy. Po godzinie wcale niezbyt chętnie i my i mali pacjenci 

opuszczaliśmy klinikę. Zmęczeni, ale i pełni wspaniałych wrażeń 

zaparkowaliśmy busa-Lupusa przy lubelskim zamku i poszliśmy na wieczorny 

spacer po Starówce. Lublin nocą na wszystkich zrobił wielkie wrażenie podobnie 

jak gościnne progi restauracji Ulice Miasta  przy Bramie Krakowskiej. 

Ugoszczono nas najlepszą na świecie zupą pomidorową i pysznym drugim 

daniem. Kanadyjczyków jednak najbardziej ucieszyły pierwsze w Polsce lody na 

deser. Po kolacji pojechaliśmy do goszczącego nas przez cały pobyt na 

Lubelszczyźnie czyli całe 3 dni hotelu Mercure Unia. Obsługa była przemiła, a 

łóżka tak wygodne, że niemal od razu zasnęliśmy. 

 

 

DZIEŃ SZÓSTY: Majdanek, Idalin,  Szczuczki, Puławy 

 

Kolejnego dnia musieliśmy wstać nieco wcześniej, dlatego, że oprócz wizyty u 

czwórki dzieci, mieliśmy też w planach zwiedzanie Muzeum na Majdanku. 

Wizyta w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w 20-stopniowym mrozie 

pozwoliła nam jeszcze lepiej wyobrazić sobie okropną sytuację więźniów 

trafiających na Majdanek, a wolontariusze zaczęli rozumieć jak historia XX 

wieku wpłynęła na losy naszego kontynentu i kraju.  

 

Następnie pojechaliśmy do 3-letniej 

Julitki z Idalina w okolicach 

Kraśnika . Julitka cierpi na bardzo 

poważną wadę serca i zespół wad 

wrodzonych, w tym zespół Edwardsa. 

Dziewczynka nie mówi, samodzielnie 

nie je, nie chodzi. Dlatego bardzo 

potrzebowała nowego wózka. Julitka 

dostała też od naszej fundacji nowe 

mebelki do pokoiku oraz ochraniacze na łóżeczko i nową pościel, a także nowe 

ubranka i projektor gwiazdek.  

 

Następnie pojechaliśmy do 

Szczuczek pomiędzy Poniatową a 

Nałęczowem. Mieszka tam aż dwoje 

naszych podopiecznych - koledzy z 

klasy - Kasia i Patryk. Najpierw 

odwiedziliśmy 15-letni ą Kasi ę 

zmagającą się z białaczk ą. 

Dziewczynka ma aż 8 rodzeństwa. 

Przy tylu dzieciach, w tym jednym 
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ciężko chorym, naprawdę trudno związać koniec z końcem. Dlatego i Fundacja 

Dziecięca Fantazja i nasi przyjaciele i partnerzy nie szczędzili sił i prezentów, 

żeby w życie Kasi i jej rodzeństwa wnieść jak najwięcej radości. Kasia otrzymała 

nowe meble – sofę, 2 fotele i ławę, nowe ubrania oraz monitor do domowego 

komputera, a także laptopa i wspaniałą zimową kurtkę, filmy na DVD i gry 

komputerowe oraz kosmetyki. Dziewczynka była zachwycona, mimo iż bardzo 

onieśmielona dużą grupą gości z Kanady, którzy składali dla niej ławę. To było 

bardzo miłe spotkanie. 

 

Następnie pojechaliśmy dosłownie 

kilka domów dalej do Patryka. 15-

letni Patryk ze Szczuczek ma 

niewydolno ść szpiku (anemi ę 

aplastyczn ą). Już w okresie 

okołoświątecznym dostał od 

fundacji skuter. Teraz aż na ulicę 

wybiegła powitać wolontariuszy 

ciocia Patryka. Rodzina chłopca 

przygotowała nam iście królewskie 

przyjęcie. Oprócz Patryka i mamy Patryka, były też 2 ciocie, jedna kuzynka i 

babcia. Królowały ciasta domowej roboty i pyszna sałatka. Spędziliśmy przemiło 

czas rozmawiając z Patrykiem i jego rodziną. Patryk dostał wymarzony telewizor 

oraz DVD, jak również całe mnóstwo świetnych młodzieżowych ciuchów. To 

było przemiłe popołudnie, ale niestety czas nas gnał. Jechaliśmy jeszcze do 

Puław do Michała i do Karczmy Bida  na kolację.   

 

Także 18-letniego Michała z Puław zmagaj ącego si ę z mukowiscydoz ą 

odwiedzaliśmy już po raz drugi. Michał poprzednio dostał od nas mikrofon, gdyż 

bardzo chciałby sam robić ukochaną 

muzykę - rap, a teraz jeszcze kartę 

dźwiękową i płyty z ulubionymi kawałkami 

rapowymi. Od razu znalazł wspólny język z 

młodymi Kanadyjczykami i chyba wpadł w 

oko Lauren… Dzieciaki dodały się 

nawzajem do przyjaciół na Facebooku, 

Kanadyjczycy chętnie opowiadali o ich życiu 

za oceanem, a rodzina Michała o Polsce. 

Tata Michała próbował nas namówić na 

kapuśniak własnej roboty, ale niestety 

musieliśmy już jechać. Na pewno jednak 

jeszcze wrócimy do Michała i jego 

wspaniałej rodziny. 
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Przy drodze Lublin – Warszawa w Bogucinie zatrzymaliśmy się w gościnnych 

progach Karczmy Bida  na kolację. Przywitały nas ogromne porcje. Nasi 

wolontariusze mogli wreszcie spróbować pierogów i kopytek, a także dobrze im 

już znanych pysznych zup oraz sałatek. Ponieważ było już późno, z przykrością 

musieliśmy opuścić przemiłe wnętrza Karczmy Bida .  

 

 

DZIEŃ SIÓDMY: Zamość i okolice 

 

Najpierw odwiedziliśmy 17-letniego 

Damiana z Kolonii Guzówka koło 

Turobina . Damian ma bardzo poważny 

złośliwy nowotwór osteosarcomę z 

przerzutami. Chłopiec miał dwukrotnie 

amputowaną nogę - najpierw tuż nad 

kolanem, potem prawie przy biodrze. Chodzi 

o kulach. Niestety nowotwór po raz kolejny 

się odezwał. Damian ma zmiany w płucach, 

przechodzi kolejną chemioterapię. Marzył o 

stacjonarnym komputerze z super fajnymi 

grami, np. GTA4 czy FIFA 10. Odwiedziliśmy 

go w domu i spełniliśmy te fantazje. Damian 

był bardzo wzruszony, jego rodzice także. 

Było nam bardzo miło. 

 

Następnie odwiedziliśmy 15-letni ą Monik ę z miejscowo ści Płoskie koło 

Zamościa . Monika marzyła o DVD oraz serii filmów z Dr. Housem. Jej 

największe marzenie to 

jednak podróż do 

Barcelony. Dziewczynka 

uczy się hiszpańskiego. Na 

co dzień zmaga się jednak 

z zanikiem mięśni. Jeździ 

na wózku inwalidzkim. 

Zimą właściwie nie 

wychodzi z domu. Słucha 

tylko muzyki, zwłaszcza 

ulubionego The Rasmus i 

ogląda filmy, najchętniej te 

z Dr. Housem. Jest wierną fanką zabawnego lekarza. Dostała więc od nas 

wymarzone DVD wraz z filmami, 2 książki o Housie, kubki oraz koszulkę z 

ulubionym bohaterem, a także kosmetyki Dax Cosmetics. 
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Po wizycie u Moniki pojechaliśmy do Zamościa. Pokazaliśmy Kanadyjczykom 

Perłę Renesansu - zamojski ratusz, Stare Miasto oraz mury obronne. Następnie 

nieco przed czasem, co nam się rzadko zdarza, podjechaliśmy do zamojskiej 

restauracji Nowe Miasto , gdzie w przemiłej obsłudze, mimo iż byliśmy za 

wcześnie, podano nam przepyszny obiadek. Tak posileni śmiało ruszyliśmy do 

Adriana mieszkającego w Łabuniach-Reformie.  

 

6-letni Adrian walczy z białaczk ą. Teraz jest w 

domu. Marzył o telewizorze i konsoli Wii oraz o 

zabawkach. Telewizor otrzymał tuż przed gwiazdką, 

teraz dowieźliśmy mu wymarzoną konsolę i zabawki. 

Adrian całkowicie nas rozbroił, stwierdzając, że widzi 

tyle zabawek, że chyba zaraz zemdleje. Jad i 

Cathleen, nasi eksperci od konsoli, znowu sprawnie 

wszystko 

podłączyli i Adrian 

od razu zaczął 

swoją pierwszą rundkę boksu. Szło mu 

świetnie. Postanowiliśmy więc dyskretnie się 

oddalić i pozwolić chłopcu nacieszyć się 

nowymi zabawkami. Było nam po raz kolejny 

bardzo miło. Nasz nowy Mistrz Kierownicy - 

Karolina dowiózł nas bezpiecznie do lubelskiego Hotelu Mercure Unia , gdzie 

już naprawdę mocno wymęczeni emocjami 5 ostatnich dni mieliśmy spędzić 

ostatnią noc przed powrotem do Warszawy.      

 

 

DZIEŃ SIÓDMY: Przez Łęczną i okolice Włodawy prosto do Warszawy  

 

Na pysznym śniadaniu w Hotelu Mercure Unia  w Lublinie wszyscy mieliśmy 

nietęgie miny. Oto zaczynał się nasz ostatni wspólny dzień. Wbrew pozorom tak 

emocjonujące 6 dni naprawdę tworzy więź między ludźmi. Zostały nam dwa 

dość trudne marzenia.  

 

Najpierw pojechaliśmy do 4-letniego Dawidka 

spod Ł ęcznej zmagaj ącego si ę z zanikiem 

mięśni.  Dawidek marzył o piętrowym łóżku, na 

którym mógłby spać razem z bratem, a   także o 

nowych zabawkach i ubrankach. Kiedy 

przyjechaliśmy, brat Dawidka, 6-letni Kacper, 

przechodził właśnie ospę. Trochę baliśmy się 

zarazić, ale próbując zachować dystans, 

weszliśmy do domu chłopców. Przemiła mama i 
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fantastyczne chłopaki zachwycili się całą masą ubrań oraz nowymi zabawkami. 

Z lęku przed ospą musieliśmy szybko uciekać, ale mamy nadzieję, że to nie 

ostatnie nasze spotkanie z tymi małymi urwisami. 

 

Następnie pojechaliśmy w okolice Włodawy do 

Korolówki - Osady do 5-letniego Michała 

zmagającego z bardzo zło śliwym 

nowotworem, neuroblastom ą. Michał po raz 

pierwszy zachorował jak miał 2 latka. Po serii 

chemioterapii nowotwór ustąpił. Jeszcze w 

grudniu, zaledwie 2 miesiące temu, nic nie 

wskazywało na to, że powróci. Wszystkie wyniki 

były świetne. I nagle w styczniu Michałka coś 

zaczęło kłuć w boku. Okazało się, że to guz i 

przerzuty. Stan chłopca jest bardzo ciężki. 

Dostaje bardzo mocną chemię. Już po pierwszej 

serii ma wypalone usta i nie ma już włosów. 

Źle to znosi, podobnie jak cała rodzina, 

zwłaszcza rodzeństwo chłopca, któremu 

trudno poradzić sobie z chorobą 

najmłodszego członka rodziny. 

Przywieźliśmy Michałkowi przenośne DVD i 

mnóstwo bajek oraz fantastyczne zabawki. 

Kiedy przyjechaliśmy, Michałek nieufnie 

skulił się w kącie tapczanu i schował za poduszką. Jednak sztuczki Kasi 

podziałały i stopniowo krok po kroku zaczął podglądać nieśmiało jakież to 

prezenty na niego czekają, a po kilkudziesięciu minutach układał wielki parking 

na dywanie wraz ze wszystkimi wolontariuszami. Bardzo mu się to podobało, a 

DVD z bajkami po prostu zachwyciło malucha.  

 

To było idealne ostatnie marzenie. Od 

Michała ruszyliśmy naszym busem do 

Warszawy wprost do Restauracji Antrakt , 

która ugościła nas na pysznym ostatnim 

wspólnym pożegnalnym obiedzie. 

Podsumowanie ostatniego tygodnia i 

pożegnanie były bardzo smutne dla 

wszystkich. Przeżyliśmy wspaniały tydzień. 

Przejechaliśmy prawie 2000 km i uszczęśliwiliśmy 16 dzieciaków, wnosząc do 

ich domów i rodzin uśmiech i nadzieję. Mamy nadzieję, że wielu z nich jeszcze 

spotkamy. Dziękujemy naszym wolontariuszom, podopiecznym, ich rodzinom, 

wszystkim fantastycznym sponsorom oraz ludziom dobrej woli, których tak wielu 

spotkaliśmy podczas lutowej Podróży Spełnionych Marzeń. Praca dla Was i z 

Wami była dla nas wielką przyjemnością.   
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PODZIĘKOWANIA 

 

Zorganizowanie Podróży Spełnionych Marzeń nie byłoby możliwe bez wsparcia 

firm i ludzi dobrej woli. Bez Państwa - Sponsorów Marzeń oraz tych wszystkich 

osób, które pomagały nam dotrzeć do sponsorów, spełnienie tych 16 pięknych 

marzeń nie byłoby możliwe. 

 

Z całego serca dziękujemy Państwu za wniesienie tak wielkiej radości w życie 

chorych dzieci i ich rodziców, którzy często ze łzami w oczach patrzyli na 

szczęście swoich pociech. To także dzięki Wam uśmiech zagościł na 

dziecięcych buziach i mogły one, choć na chwile zapomnieć o trudach dnia 

codziennego, bólu, leczeniu szpitalnym, a rodzice o rozpaczy, gdy spełnienie 

marzeń i nasza wizyta rozbudziła w nich nadzieje i zagrzała do walki z chorobą 

o kolejny dzień życia.... 

 

Z całego serca dziękujemy następującym firmom i osobom prywatnym, które 

wsparły nas w organizacji październikowej Podróży Spełnionych Marzen: 

 
• Hotelom: ETAP Warszaw Centrum , B&B Toru ń, Zajazdowi Borowik  

w Ostrołęce oraz Mercure Unia w Lublinie za nieodpłatne ugoszczenie 
wolontariuszy i koordynatorów podczas spełniania marzeń 

 
• Restauracjom: Satori-Sushi, Streliseee, U Fukiera i Antrakt  

w Warszawie, Karczmie Mły ńskiej w Bydgoszczy, Royal India   
w Toruniu, Mazuriana  w Szczytnie, Ulice Miasta  w Lublinie, Karczmie 
Bida w Bogucinie oraz Nowe Miasto  w Zamościu za nieodpłatne 
goszczenie wolontariuszy i koordynatorów fundacji i serwowanie 
wspaniałych przysmaków polskiej (i nie tylko) kuchni 
 

• Ambasadzie Kanady  oraz Panu Ambasadorowi Davidowi Costello  
za przemiłe spotkanie z kanadyjskimi wolontariuszami w Polsce  
 

• Wypo życzalni samochodów Lupus  za rabat na wynajem super-
pakownego busa, którym mogliśmy podróżować i dostarczyć prezenty do 
naszych marzycieli 
 

• Dzieci ęcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie  za miłe przyjęcie  
i fantastyczną współpracę, szczególnie Pani Rzecznik Prasowej 
szpitala - Agnieszce Osi ńskiej  oraz Pani Prof. dr hab. n. med. 
Małgorzacie Zaj ączkowskiej - Kierownik Kliniki  Nefrologii Dzieci ęcej 
za wielkie serce dla małych pacjentów i ciepłe przyjęcie wolontariuszy 
 

• Zarządowi OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. i marketom 
budowlanym OBI  za ufundowanie komputera, gier komputerowych  
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i planszowych oraz filmów do świetlicy Kliniki Pediatrii i Nefrologii DSK  
w Lublinie, a także za ufundowanie konsoli Wii dla Dawida, telewizora 
dla Kamili i mebli dla Kasi 
 

• Wolontariuszom Fundacji Dzieci ęca Fantazja,  którzy w okresie od 
czerwca do grudnia 2010 zachęcali klientów marketów budowlanych OBI 
do zakupu magazynu wnętrzarskiego „Sztuka dekoracji”. Uzyskane w ten 
sposób środki pozwoliły kupić komputer dla szpitala, konsolę dla Dawida, 
telewizor dla Kamili i meble dla Kasi 

 
• Firmie DAX – Cosmetics za podarowanie zestawów kosmetyków dla 

podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja odwiedzanych w lutowej 
Podróży Spełnionych Marzeń oraz dla starszych pacjentów Kliniki 
Nefrologii Dziecięcej DSK w Lublinie, w szczególno ści Pani Marcie 
Gryglas - W ąsowskiej za wielkie serce dla dziecięcych marzeń 
 

• Nike Polska Sp. z o.o.  za podarowanie fantastycznych butów 
sportowych dla Kamili, ubrań dla Kasi i Patryka oraz monitora dla Kasi  
i jej rodzeństwa, a szczególnie Pani Annie Kuleszy, Piotrowi Gajeckiemu, 
Pawłowi Szwejkowskiemu, Piotrowi Piechale, Tomaszowi, Katarzynie  
i Dawidowi Markucińskim oraz Dominikowi Kłobuchowskiemu za 
wyjątkowe zaangażowanie w spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych 
dzieci. 
 

• Firmie NOR POL Sylwester Sobieraj  za podarowanie laptopa dla 15-
letniej Kasi oraz szczególnie Pani Wioletcie Sobieraj  za wielkie serce  
i wrażliwość oraz przekazanie wspaniałej kurtki zimowej dla Kasi 
 

• Kancelarii Adwokackiej Patrimonium Pani Joanny Hetm an za 
ufundowanie mebli i zabawek dla Marcinka 
 

• Firmie INTRACO  za ufundowanie quada oraz zabawek dla Pawełka 
 

• firmie DSM Nutritional Products Europe Ltd.  za ufundowanie konsoli  

i zabawek dla Adriana 

 
• Mecenasowi Fundacji, Towarzystwu ubezpiecze ń HDI Asekuracja  za 

ufundowanie laptopa dla Mileny, ubranek i gadżetów z Hello Kitty dla 
Karolinki 
 

• Pani Annie Formeli  za ufundowanie aparatu fotograficznego i ubrań dla 
Kamili oraz kursu tańca i zestawu filmów Bollywood na DVD dla Mileny  
 

• Inter Rope S.C.  za ufundowanie mebli dla Julitki oraz wspaniale 

wyposażonego komputera stacjonarnego, gier i filmów dla Damiana 

 
• firmie Coca-Cola  HBC Polska  za projektor gwiazdek dla Julitki, ubrania 

dla Patryka, ubrania dla Weroniki, kartę dźwiękową i komplet płyt CD dla 
Michała 
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• Panu Tomaszowi Melchiorowi Klukowskiemu  za ufundowanie 

odtwarzacza DVD i serii 6 sezonów filmów z Dr. Housem dla Moniki oraz 

łóżka piętrowego, akcesoriów, pościeli i zabawek dla Dawidka. 

 
• Panu Tomaszowi Kostrzyckiemu  za ufundowanie przenośnego DVD  

z bajkami i zabawek dla Michałka 
 

• Firmie LANO-Meble za nieodpłatne podarowanie łóżka piętrowego dla 
Karolinki, a szczególnie Panu Łukaszowi Siwikowi  za wielkie serce  
i zrozumienie dla dziecięcych marzeń  

 
• Panu Łukaszowi Sobieskiemu  za podarowanie łóżka w kształcie 

samochodu dla Marcinka 
 

• Panu Richardowi Skolburgowi  za przekazanie telewizora LCD dla 
Patryka 
 

• Panu Dariuszowi Cholewickiemu  za podarowanie DVD dla Patryka 
 

• Anonimowemu Darczy ńcy,  który nieodpłatnie przekazał fantastyczny 
wózek dla Julitki 

 
• Firmie transportowej CAT  za nieodpłatne dostarczenie łóżka do domu 

Karolinki  
 

• Mattel Poland Sp. z o.o.   za podarowanie Lalki Barbie - Księżniczki, 
kredek i długopisów dla Karolinki 
 

• Sklepowi Giaco z Bydgoszczy  za podarowanie pościeli dla Karolinki 
 

• Sklepowi Modne Smyki  za podarowanie ubrań i gadżetów z Hello Kitty 
dla Karolinki 
 

• Salonowi Angela  za podarowanie Sukienki Księżniczki dla Karolinki 
 

• Firmie Plajers S.C. Leszek Michta Marcin Czy żewski za podarowanie 
naklejek do pokoju Julitki 
 

• Firmie Baby Ono za podarowanie kocyków dla Julitki 
 

• Firmie GRG z Nowego Targu oraz Firmie Poranek  za podarowanie 
ochraniaczy na szczebelki i pościeli dla Julitki  
 

• Sklepowi Ciuszki na maluszki  z podarowanie ubranek i bucików dla 
Julitki 
 

• Pani Agnieszce Brzoza – Brzezinie oraz sklepowi Kas hmir SHOP  za 
podarowanie pięknych strojów do tańca brzucha dla Mileny 
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• Pani Agnieszce Brzoza – Brzezinie  za podarowanie ubranek dla 4-
letniego Dawidka 
 

• Miviena Sp. z o.o.  za podarowanie lampy z Zygzakiem McQueenem dla 
Marcina 
 

• Sklepowi internetowemu Magiczny  Świat Dziecka z Opola za tor Hot 
Wheels i mały samochodzik Zygzak dla Marcinka 
 

• Firmie Maxi-Toys01  za dywanik z Zygzakiem McQueenem dla Marcina 
 

• Firmie MartNet z Zielonej Góry  i portalowi Zabawki24h.pl  za 
podarowanie zabawek dla Marcina 
 

• Firmie Newmedia-art.pl  Galeria Sztuki Cyfrowej Wrocław za  
podarowanie fototapet dla Marcina i Karolinki 
 

• Firmie DUSZYK Paweł Duszy ński Pozna ń za plecak z Zygzakiem dla 
Pawełka 
 

• Firmie Agutek.pl Paweł Zawicki  za klocki konstrukcyjne Meccano dla 
Michałka 

 
• Lego Polska Sp. z o.o.  za komplet klocków Lego-Lotnisko dla Michałka 

 
• Firmie Grospol i portalowi CentrumKrzesel.pl  za podarowanie 

krzesełka dla Marcinka 
 

• Prószy ński Media Sp. z o.o.  za przekazanie 2 książek o Dr. House dla 
Moniki 
 

• Sklepowi Internetowemu MUSICLAND oraz Firmie G-PAŁY S 
Grzegorz Pałys za podarowanie Monice Kubków z Dr. Housem 
 

• Firmie Hubbia za podarowanie zabawek dla Dawidka 
 

• Sklepowi dla Pociech  za podarowanie ubranek dla Dawida 
 

• Baldachimy 24.pl baldachim księżniczki dla Karolinki 
 

• Firmie Agagu.pl PDM Dagmara Muszy ńska  za przekazanie ubrań dla 
Dawidka 

 
• OSKAR P.H.U.P. za ufundowanie zabawek dla Adriana 

 
• PPHU KROPA Zenon Wszyndybył za koszulkę z Dr. Housem dla 

Moniki 
 

• Pani Monice Kamma i Sklepowi Zabawki.pl  za zabawki dla Adriana 
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• osobom indywidualnym , które co miesiąc wpłacają darowiznę na 
nasze konto wspierając spełnianie tych i wielu innych marzeń 

 
• pozostałe koszty podróży oraz spełnienia fantazji, zakup zabawek, 

dodatkowych upominków, ubrań, smakołyków dla podopiecznych 
Fundacji, ich rodzin zostały pokryte z indywidualnych wpłat 1%.   

 

 

Wszystkim sponsorom i osobom wielkiego serca - serd ecznie 

dziękujemy! 

 

    

   

   

   
 
 


