
 

 

Wieczór Marzeń w warszawskim ZOO – 2 czerwca 2017 
 

 

 

 

 

 

 

W piątek, 2 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Fundacja Dziecięca Fantazja wspólnie z Warszawskim 

Ogrodem Zoologicznym zorganizowała już po raz trzynasty „Wieczór Marzeń” dla 250 ciężko chorych 

dzieci i ich rodzin.  

„Wieczór Marzeń” to impreza o charakterze międzynarodowym, organizowana w wielu ogrodach 

zoologicznych na świecie z okazji Dnia Dziecka, przeznaczona dla wyjątkowych gości - nieuleczalnie i 

przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych dzieci. 

Tradycyjnie już, chcieliśmy, aby nasi dzielni podopieczni poczuli, że to święto należy tylko do nich. Na tę 

imprezę czekali całymi miesiącami, bo wiedzieli, że w ten magiczny wieczór to oni będą 

najważniejszymi gośćmi. Tak też się stało! Na naszych małych gości oraz ich rodziny czekała moc 

atrakcji, stoły pełne pysznych przysmaków, góra prezentów i całe mnóstwo uśmiechów i zabawy. Nikt 

się nie nudził i nikt  się nie smucił!  

 



Punkt 17:00 rozpoczęliśmy świętowanie. Wszyscy byli już bardzo podekscytowani i ciekawi 

czekających niespodzianek. Pierwszą z nich był występ aktorów z teatru „Lalka”, którzy jak zwykle 

rozśmieszyli i rozruszali dziecięcą widownię. Początkowa nieśmiałość wyparowała, a zastąpiły ją 

wybuchy śmiechu i radosne okrzyki. Zaczęła się zabawa na całego!  

O artystyczną oprawę całej imprezy zadbali też uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 48 

Aktywności Twórczej w Zielonce. Zaprezentowali wesołe przedstawienie o zwierzętach, a Filia Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Warszawie dała żywiołowy pokaz taneczny. Koniec końców publiczność także 

włączyła się w szalone tańce, zarażona tą niesamowitą energią i radością.   

 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się profesjonalne stanowisko do malowania buziek firmy Kryolan 

City Warszawa Marcin Niedzielski. Furorę robiły także tymczasowe tatuaże. Dzieci, zachwycone, dały 

się ponieść fantazji i dzięki niezwykłym umiejętnościom wizażystów, przemieniały się w zwierzątka, 

księżniczki i bohaterów bajkowych. Przy tym stanowisku było przez cały czas gwarno, kolorowo i 

bardzo magicznie. 

 

Jeśli mowa o czarodziejskich zdolnościach, tego wieczoru nie mogło też zabraknąć prawdziwej magii.         

O to zadbał pan Tomek Pałasz – wspaniały iluzjonista, który swoimi wyczynami nieodmiennie 

zaskakuje, bawi i zachwyca. Dzieci były prawdziwie oczarowane. Tego wieczoru chyba naprawdę 

uwierzyły w cuda…  

Pan Tomek był z pewnością dla naszych małych gości kimś w rodzaju bohatera, ale byli też nim 

policjanci i strażacy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Każdy mógł obejrzeć od środka wóz 

strażacki albo usiąść w radiowozie i na motorze policyjnym. Wiele dzieci po raz pierwszy poznało na 



żywo swoich idoli, których do tej pory oglądały tylko w bajkach i książeczkach o strażakach i 

policjantach. Trudno się dziwić, że emocje sięgały zenitu! 

 

Nie obyło się też bez bliskich spotkań ze zwierzętami: uroczym osiołkiem, którego można było 

pogłaskać, nakarmić i przejechać się na jego grzbiecie; papużką, boa dusicielem, gadami i wijami. Każdy 

miłośnik zwierząt czuł się tu jak w raju, bo nie tylko mógł zwiedzić bezpłatnie całe ZOO, ale  także wziąć 

na ręce co poniektóre okazy i zrobić sobie z nimi zdjęcia.   

O egzotyczną atmosferę zadbał także Ricky-Lion – charyzmatyczny muzyk pochodzący z Kongo, który 

na polanie zaaranżował prawdziwą wioskę afrykańską z bębnami, śpiewami i tańcami. Dzieci, 

absolutnie urzeczone, dały się ponieść wspólnej szalonej zabawie, wciągając w nią także swoich 

rodziców. Okrzyki, tupanie i uderzanie w bębny było słychać chyba w całym ZOO! 

 



A to ciągle nie koniec atrakcji! Długa kolejka ciągnęła się przed fotobudką, gdzie każdy mógł sobie 

zrobić zdjęcie-pamiątkę z tego magicznego wieczoru.  Zdjęcia robiły całe rodziny, były kapelusze, 

peruki, okulary i mnóstwo śmiechu. Wszyscy chcieli uwiecznić te cudowne, niezapomniane chwile…            

Do wspólnej fotografii w każdej chwili można też było zaprosić aktorki – panią Aldonę Orman i panią 

Martę Chodorowską, – które zaszczyciły nas swoją obecnością i bez ociągania rozdawały dziesiątki 

autografów i pozowały z dziećmi do zdjęć. 

 

Przez całą imprezę oblegany był także dmuchany 

zamek- dżungla, na którym maluchy mogły do woli 

skakać i szaleć. A w powietrzu unosiły się 

gigantyczne bańki mydlane. Wspaniale było patrzeć 

na tę nieskrępowaną zabawę i beztroskie wygłupy… 

Dużą popularnością cieszyły się także darmowe 

przejażdżki na mechanicznych zwierzątkach na 

kółkach oraz legendarny czerwony Ford Mustang i 

elektryczny Renault Twizy. Mali i duzi fani 

motoryzacji byli w siódmym niebie! 

Oczywiście nie zabrakło też wspaniałego 

poczęstunku. Stoły uginały się pod ciężarem różnych 

smakołyków: pączków, drożdżówek, owoców, soków 

i krówek. Najważniejsze były jednak kiełbaski, które 

każdy mógł upiec na patykach w, przygotowanym na 

tę okazję, jednym z dwóch ognisk. A oprócz tego 

można było spróbować fantastycznych lodów na 

stoisku Grycana. Chyba wszyscy poczuli się jak na 

prawdziwym pikniku! Po kilkugodzinnej zabawie i 

mocy atrakcji, całe rodziny rozkładały się na trawie i 

wspólnie biesiadowały, rozmawiając i ciesząc się 

wspaniałą atmosferą. 

Ponieważ tego wieczoru naszym najważniejszym celem było uczczenie Dnia Dziecka i wniesienie 

radości w życie tych maluchów, na które los zesłał ciężką chorobę, nie mogliśmy zapomnieć o 

upominkach dla nich. Każde dziecko – małe czy duże – otrzymało od nas torbę pełną niespodzianek i 



słodkości. Trudno było ukryć wzruszenie, patrząc na te roześmiane buźki, roziskrzone oczy i 

niecierpliwe rączki, które chciały jak najszybciej rozpakować prezenty… 

2 czerwca warszawski ogród zoologiczny stał się krainą marzeń i fantazji. Wszyscy bawiliśmy się 

wspaniale, chłonęliśmy rodzinną atmosferę i zarażaliśmy się wzajemnie uśmiechem i pozytywną 

energią. Chcieliśmy, aby każde dziecko zostało potraktowane wyjątkowo i aby nikt nie musiał się 

wstydzić swojej choroby czy wyglądu. Mamy nadzieję, że nasze maluchy bawiły się do utraty tchu i choć 

na chwilę zapomniały o troskach i swojej niepełnosprawności. Że tego dnia, otoczone życzliwymi im 

ludźmi, przeżyły prawdziwie niezapomniane chwile. 

  

 



Zapraszamy ponownie za rok! Dziękujemy Fundacji Ogrodu Zoologicznego „Panda”, która 

współorganizowała wydarzenie. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Organizacja imprezy dla 

ciężko chorych dzieci i ich rodzin nie byłaby możliwa bez wspaniałych sponsorów i darczyńców, którzy 

wsparli nasz „Wieczór Marzeń”. Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe następującym osobom i 

firmom, którzy sprawili, że impreza była wyjątkowa i niezapomniana: 

 AmRest Holdings SE 

 AQUAMO S.C. 

 Baker & McKenzie 

 Befaszczot Sp. z o.o. 

 Biwat Events 

 CAT LC Polska Sp. z o.o. 

 CBRE Sp. z o.o. 

 Coca-Cola HBC Polska 

 Corex 

 Czarne Magnolie 

 Dailyfruits S.C. 

 Epson Polska 

 Express Sp. z o.o. Sp. K. 

 Filia Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Warszawie  

 FOR-MAR Ratownictwo Medyczne 

 Grycan Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. sp.k. 

 Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska 

 Hotel Ibis Warszawa Reduta 

 Idea & Marketing 

 Drukarnia Internetowa Initi.pl 

 Inter Rope S.C. 

 KaMaPhotography Katarzyna Maćkowska 

 Pan Paweł Dębowski 

 Pan Tomek Pałasz, Agencja Artystyczna 

Peyotl 

 Pani Aldona Orman 

 Pani Katarzyna Bondaryk 

 Pani Marta Chodorowska 

 Państwo Szwed 

 Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. 

 Poczta Polska 

 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Stołecznej Policji 

 PPHU SUN-DAY 

 Pracownia Cukiernicza „Zagoździński” 

 Pracownicy InfoPraca Sp. z o.o. 

 PromoExpress 

 Przyjaciele i sympatycy Fundacji 

 QualityPackers 

 RaiffeisenPolbank 

 Renault Polska Sp. z o.o. 

 Samsung 

 Sanofi 

 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 

 Solis Iwona Gombińska 



 Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

Kancelaria Prawna Sp. J. 

 KRYOLAN CITY WARSZAWA  Marcin 

Niedzielski   

 Lidl Sp. z o.o. Sp.k. 

 Meblik Sp. z o.o. 

 Movie Factory 

 NETRA 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 

Aktywności Twórczej w Zielonce     

 Olympus Polska Sp. z o.o. 

 Orkla Care S.A. 

 Pan J.J. Singh (Polsko-Indyjska Izba 

Gospodarcza) 

 Pan Maciej Włodarski  

 

 Pan Marcin Rojszczak  

 SohoFactory 

 Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

nr 5 

 Towarowa Giełda Energii 

 Tukan Opakowania Sp. z o.o. 

 UNIQA 

 Vertis-Construction 

 Vistra 

 WARBUD 

 Weco-Travel Services Sp. z o.o. 

 Wolontariusze z warszawskich szkół 

 Wydawnictwo Edgard 

 Zakłady Mięsne SOMIANKA 

 
 
 



 



 



 


