
                                                                                             

 

 

Podopieczni Fundacji Dziecięca Fantazja, Szymon i Natalia, 
spotkali się z Papieżem na Placu Św. Piotra w Rzymie  

 
RELACJA Z PODRÓŻY  

 

  
17-letnia Natalia z woj. dolnośląskiego od 6 lat zmaga się ze złośliwym 
nowotworem pnia mózgu. 11-Letni Szymon z Małopolski cierpi na Dziecięce 
Porażenie Mózgowe oraz padaczkę. Oboje wyruszyli podróż do Rzymu, aby 
spełniło się ich największe marzenie – spotkanie z Ojcem Świętym w 
Watykanie. Ich marzenie udało nasię spełnid dzięki bezinteresownej pomocy 
firm i osób wielkiego serca.  
 

Marzenie Natalii i Szymona różniło się od 

marzeo ich zdrowych rówieśników. Nie 

zależało im na zabawkach ani nowym 

komputerze. Ich największą fantazją był 

wyjazd do Watykanu i spotkanie z Ojcem 

Świętym. Wierzyli, że gdy poczują dłoo 

Papieża na swoim czole, zaznają Bożego 

błogosławieostwa i będą mieli więcej siły do 

wali z chorobą. Wiara i nadzieja towarzyszą 

im na każdym niemal kroku. 

Podróż ta pełna była nowych doświadczeo. Szymon po raz pierwszy raz w życiu leciał 
samolotem, Natalia po raz pierwszy widziała morze. Oboje nigdy przedtem nie byli za 
granicą. Główną atrakcją była audiencja z Papieżem Benedyktem XVI i modlitwa przy grobie 
Jana Pawła II. Oprócz tego dzieci zobaczyły także plac Św. Piotra, odwiedziły bazylikę Św. 
Piotra, Panteon, Plac Hiszpaoski i Koloseum. Podczas wyjazdu dzieciom towarzyszyły mamy, 
kierowca i koordynatorka z fundacji - Karolina. Podczas kolacji pożegnalnej wszyscy 
stwierdzili zgodnie, że był to najpiękniejszym czas w ich życiu. I nie zamieniliby tego na nic 
innego. 
 

 

 

 



                                                                                             

 

 

Dzieo pierwszy – spotkanie w Warszawie i lot do Rzymu 

  
Zbiórka generalna odbyła się w poniedziałek 3 października 2011. Najpierw do Warszawy 
przyleciał z Krakowa Szymon. Na lotnisku czekała na nich koordynatorka z Fundacji-Karolina. 
Chłopiec pierwszy raz leciał samolotem - już sam spacer po lotnisku był dla niego bardzo 
emocjonujący, a jak wzbiliśmy się w powietrze widok chmur od razu sprawił, że nasz 
podopieczny był zachwycony. Wszyscy byli poruszeni uprzejmością i pomocą, jaką obdarzyli 
nas pracownicy linii lotniczej LOT.   

 
 

Kiedy lądowaliśmy w Rzymie przywitało nas słooce i bezchmurne niebo? Natalia dołączyła 
do nas wieczorem-trasę Wrocław-Rzym odbyła samochodem ze względu na stan zdrowia, 
który uniemożliwił jej lot samolotem. Dzięki uprzejmości hotelu IBIS na preferencyjnych 
warunkach udało nam się zatrzymad w hotelu tej samej sieci, niedaleko od centrum Rzymu. 
Obsługa i atmosfera w hotelu była przemiła. Po powitalnej kolacji poszliśmy spad z nadzieją, 
że kolejny dzieo będzie słoneczny,  czekało nas przecież wiele atrakcji! 

 
 
Dzieo drugi –Bazylika Św. Piotra i Panteon 
  
 
Tego dnia obudziło na bezchmurne niebo i słooce. To był wspaniały początek dnia, zaraz po 
pysznym włoskim śniadaniu wybraliśmy się na podbój wiecznego miasta. Pierwszym 
punktem programu był plac świętego Piotra i zwiedzanie Bazyliki.  



                                                                                             

 

 
 
Największym przeżyciem dla naszych podopiecznych była modlitwa przy grobie 
błogosławionego Jana Pawła II. Marzyciele wraz z mamami mogli przez dłuższy moment 
wyciszyd się w tym wyjątkowym miejscu. Następnie Natalia opowiadała nam o wszystkich 
godnych uwagi elementach tej świątyni.  

 
Aby schronid się przed upałem, poszliśmy na obiad i udaliśmy się do hotelu na krótki 
odpoczynek, który był nam potrzebny gdyż kolejnym punktem zwiedzenia był Panteon. 
Wieczorem udaliśmy się na spacer rzymskimi ulicami między Panteonem i fontanną di Trevi. 
Pomiędzy tymi zabytkami nasi marzyciele mieli okazję skosztowad najlepszych lodów. To 
był dzieo pełen pozytywnych emocji.  

 

 

Dzieo trzeci- audiencja z Papieżem Benedyktem XVI i ogrody Watykaoskie 

 
 
W środę wszyscy wstaliśmy wcześniej, aby przygotowad się na audiencję generalną. Po 
dłuższym oczekiwaniu Marzyciele mieli okazję zobaczyd Papieża i wspólnie się pomodlid.  

 



                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
Było to bardzo emocjonujące przeżycie, obie rodziny wiążą z tym spotkaniem ogromne 
nadzieje. Dzieci wraz z mamami, dzięki specjalnemu zaproszeniu, mieli miejsca w I rzędzie i 
mogli poczud bliskośd Papieża. Mimo, że było bardzo dużo ludzi, zarówno Natalia, Szymon 
jak i ich mamy bardzo przeżyli ten niezapomniany moment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Po uroczystej audiencji wybraliśmy się do 
Ogrodów Watykaoskich, do których 
wprowadziła nas Pani Ania z Ambasady Polski 
przy Stolicy Apostolskiej. Taki spokojny spacer 
był dobrą okazją do odpoczynku.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 

Następnie udaliśmy się na przepyszny obiad. 
Szymon i Natalia byli zachwyceni smakiem 
włoskiej kuchni. Po powrocie do hotelu i 
krótkim odpoczynku wybraliśmy się ponownie 
na spacer i podziwialiśmy piękny widok 
zachodzącego słooca, a głównym tematem 
rozmów była wizyta na grobie Jana Pawła II, 
audiencja i wiążące się z nią nadzieję.  To był 
piękny dzieo, który dodał dzieciom i ich 
rodzinom siły do walki z chorobą. 

 

 
 
Dzieo czwarty – pobyt nad morzem i zwiedzanie Rzymskich zabytków 
  
Gwoździem programu tego dnia była wizyta na plaży, a przede wszystkim spotkanie z 
morzem. Szymon jak i Natalia do tej pory morze znali tylko z telewizji i książek. Oboje byli 
zachwyceni, bawili się na piasku, zbierali muszle i obserwowali morskie fale. Natalia 
powiedziała, że to jedna z najpiękniejszych chwil jej życia, a z twarzy Szymona nie schodził 
uśmiech.  

 
 
 
 

Po pysznym obiedzie w jednej z nadmorskich 
restauracji – udaliśmy się do hotelu na krótki 
odpoczynek, tego dnia czekała nas jeszcze 
wizyta w Koloseum i placu Hiszpaoskim. 
Wszystko udało się zobaczyd - Natalia była 
bardzo przejęta, że miała okazję zobaczyd 
zabytki, o których uczyła się na lekcjach 
historii. Zrealizowaliśmy chyba wszystkie 
najważniejsze punkty z misternie 
przygotowanego przez Natalię planu 

zwiedzania wiecznego miasta. Był to intensywny, a zarazem piękny i emocjonujący dzieo 

 
 



                                                                                             

 

Dzieo piaty – przygotowanie do podróży i pamiątki 
  
Tego dnia znów od rana świeciło dla nas piękne słooce, aż nie chciało się wyjeżdżad. 
Zjedliśmy nasze ostatnie śniadanie w hotelu IBIS, spakowaliśmy się i poszliśmy na 
pożegnalny spacer w poszukiwaniu pamiątek.  Tego dnia zjedliśmy na pożegnanie zjedliśmy 
pyszną włoską pizzę i wybraliśmy się na lotnisko, a Natalię z mamą i panem kierowcą 
czekała jeszcze podróż samochodem do Wrocławia. Wszyscy z odrobiną nostalgii, ale i 
radości, że podzielą się z rodziną nowymi doświadczeniem szczęśliwie dotarli do swoich 
domów 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szymon i Natalia na spełnienie swojego marzenia czekali bardzo długo. Firma Polteron 
Firma Inżynieryjna Sp. z o.O., w całości ufundowała wyjazd dla Szymona, natomiast Natalia 
pojechała do Watykanu dzięki firmom: Family House, Kontekst HR, Beverly Hills Video Sp.  
z o.o., Inter Rope S.C., Huta Szkła Stolzle Częstochowa, Corex Sp z o.o. i serwisowi 
Siepomaga.pl 
 
Dzięki tym wszystkim firmom podróż marzeo Natalii i Szymona była możliwa, pomogły 
nam też osoby prywatne: p. Jacek Narkiewicz oraz przyjaciele fundacji: Polskie Linie 
Lotnicze LOT ufundowały bilety dla marzycieli, ich mam i pracownika fundacji, a p. Jarosław 
Figat dyrektor hotelu IBIS Stare Miasto użyczył własnych kontaktów i wynegocjował dla nas 
fantastyczne rabaty w Rzymie. Znaleźliśmy także wielu przyjaciół w samych Włoszech, 
którzy sprawili, że Szymon i Natalia przeżyli najpiękniejsze chwile w życiu. Jesteśmy 
wzruszeni pomocą, której nam udzielono i chcielibyśmy serdecznie podziękowad wszystkim 
tym, bez których marzenie naszych podopiecznych nie mogłoby się spełnid. 

 



                                                                                             

 

W imieniu Natalii i Szymona oraz ich rodzin - dziękujemy z całego serca! 
 

 
 
 

 
 


