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W połowie stycznia odbyło się dwudniowe startegiczno-kreatywne spotkanie zarządu i współ-
pracowników fundacji. Stworzyliśmy plan działań na rok 2013 i zarys tego, co wydarzy się w 
dalszej prespektywie. Na bazie raportu z aktualnej sytuacji zdrowotnej i materialnej podopiecz-
nych opracowany został także budżet i system rozdzielania środków. 
Powstał projekt akcji Prawnicy Czytają Dzieciom, który jest obecnie realizowany, oraz kalenda-
rium aukcji  oraz imprez charytatywnych na cały 2013 rok.

strategicznie

szusowanie - pomaganie
Sylwia i Paula wzięły w tym roku udział w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Narciarskich i Snow-
boardowych Radców Prawnych i Aplikantów. Dzięki nieocenionemu wsparciu mec. Michała 
Korwka – przewodniczącego Komisji ds. Integracji KRRP w trakcie mistrzostw odbyła się 
prezentacja naszych celów i loteria na rzecz Fundacji.
Atmosfera wspaniała, doskonała organizacja, życzliwi i hojni uczestnicy tegorocznych zawodów 
dali nam impuls do uczestnictwa w kolejnych prawniczych imprezach sportowych. Nie tylko jako 
Fundacja ale także w rywalizacji o sportowe trofea. Kto podejmie rękawicę? :)



22 marca w katowickim Hotelu 
Novotel odbyła się wielkanocna 
aukcja charytatywna z udziałem 
śląskich prawników, którzy 
uprzednio przygotowali dla 
naszych podopiecznych wielka-
nocne paczki. Sukces katowic-
kiej aukcji pozwolił na przyjecie 
pod opiekę fundacji 3 nowych 
rodzin ze śląska. Sara, Leoś, 
Angelika i Mateusz z rodzeń-
stwem otrzymali juz niezbedną-
pomoc.
Ślązacy pokazali jak z pasją i 
humorem można pomagać 
doskonale się przy tym bawiąc. 
Aukcję prowadził z klasą i dowci-
pem Irek Bieleninik i Patrycja 
Tomaszczyk Kindla ze Śląskiej 
Telewizji TVS - patrona medialne-
go akcji. Gościem honorowym, 
który poprowadził naszą loterię 
był Kamil Durczok. 
Hitem aukcji było wielkie wielka-
nocne jajo z autografami wspól-
ników i partnerów 6 najwięk-
szych katowickich kancelarii, 
które wzięły aktywny udział 
wiosennym przedsięwzięciu 
Fundacji. 
- Co za jaja!!! Nie wierzę!!! Gipso-
we jajo za 15 000 PLN! - wykrzy-
kiwał w emocjach Irek Bieleninik 
kończąc licytację.
Ślązacy! Macie wielkie „jaja” i... 
serca :)

aukcja 
z jajem
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2 świeczki 
na urodzinowym torcie
Trudno nam w to uwierzyć, że to dopiero dwa lata. Czujemy jakby Fundacja działała od 
zawsze. Jej drugie (dopiero!) urodziny świętowaliśmy tradycyjnie już w sopockiej Zatoce 
Sztuki w gronie przyjaciół, podopiecznych i "naszych" prawników z Pomorza. Dziękujemy 
Piekarni - Cukierni Andrzej Szydłowski z Gdańska za przepyszny tort.
Z ziemi do nieba pofrunęły lampiony z marzeniami...

"Wrażenia po urodzinach niezwykłe i bardzo pozytywne. Wszystkie mamy i babcia 
Irena - wspaniałe. Wy Kochane cudowne, niesamowite, niepowtarzalne, autentycz-
ne. Wczoraj czytałam i czytałam prezent od Was - (książkę Prawnicy 2013). Prze-
pięknie wydana, niesamowite wywiady, sylwetki ludzi.  Pomyślałam sobie, że nie 
mam prawa skarżyć się na podły los, bo inne Mamy i Babcia Irena mają o wiele 
trudniejszą sytuację. (...) no po prostu wszystkie mamy-dziewczyny w naszej funda-
cji są niesamowite. Wy jesteście niesamowite, że Wam sie w ogóle chce zajmować 
takimi emocjonalnymi bidami, że macie siłę, odwagę, determinację, która "krad-
nie" ludzkie serca ku pomocy tym bidom :-).  Dziękuję Wam za to, że jesteście i że 
Stwórca cudem jakimś wskazał mi do Was drogę. Jestem pod niesamowitym 
wrażeniem."

Joanna mama Krzysia

Joanna i jej marzenie
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Czytać będą oczywiście prawnicy zaproszeni do tegorocznej akcji "Prawnicy Czytają Dzieciom": 
Prof. Stanisław Sołtysiński , mec. Maciej Bobrowicz,  mec. Krzysztof Zakrzewski,  mec. Bogusław 
Leśnodorski, mec. Wojciech Szczepaniak, mec. Kosma Strykowski, mec. Beata Gessel,  mec. 
Beata Balas – Noszczyk, mec. Paulina Kieszkowska – Knapik, mec. Katarzyna Ziółek, mec. 
Małgorzata Węgrzyn – Wysocka, mec. Barbara Jelonek – Jarco.

Było dla nas przemiłą niespodzianką, że niemal wszyscy uczestnicy poprzednich organizowanych 
przez Fundację akcji entuzjastycznie zadeklarowali chęć czytania bajek w tegorocznej edycji. 
Powstanie więc druga płyta z bajkami "Czy znacie Wróżkę Czarownicę?" 
Chcecie wiedzieć kto będzie Czarnym Kotem? Krasnalem Puckiem czy foszatą strzygą Lusią? 
Czekajcie na nasze jesienne aukcje - wtedy będzie można stać się posiadaczem uroczych ksią-
żek i unikalnych płyt z głosami znanych Wamludzi, którzy z pasją pomagają dzieciakom.

Już 20 i 21 maja w Studio Teatru Polskiego 
Radia i w reżyserii dyrektora Teatru rozpocz-
nie się nagrywanie bajek  przepięknych           
i mądrych książek: Ewy Marii Letki "Zaczaro-
wane Historie" oraz Elżbiety Pałasz „Czy 
znacie Wróżkę – Czarownicę”.
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Podczas dorocznej gali MANAGER 
AWARDS 2013, organizowanej przez 
magazyn dla kadry zarządzającej Mana-
ger, która odbędzie się 23 maja zaplano-
wana jest aukcja na rzecz podopiecznego 
naszej Fundacji - Bartka Kowalskiego. 
Fundacja współorganizuje część charyta-
tywną tej uroczystości. Manager Magazi-
ne jest patronem medialnym fundacji i 
wspiera nasze działania na gruncie bizne-
sowym. 
Aukcje poprowadzi niezastąpiony Jaro-
sław Kuźniar, który przeznaczał na licyta-
cję zdobytą w tym roku nagrodę - Wiktora.

15 maja w Gorzowie Wielkopolskim 
odbędą się warsztaty jogi prowadzone 
prze słynnego jogina Jerzego Jaguckiego 
dedykowane podopiecznym Fundacji.  
Wstęp na warsztaty jest cegiełką, którą 
przeznaczymy min. na pomoc Julce z 
Gorzowa.

biznesmani dla Fundacji
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majowe 
warsztaty jogi



Konkretna 
pomoc
Oliwka z mamą 
i  siostrami.
- Tu gdzie w tej chwili jesteśmy był... chlewek. 
Rodzice trzymali tu drewno, wegiel... - Aneta z 
córkami zmuszona została żeby tam zamieszkać. 
- Nie mieliśmy łazienki, niczego... Teraz mamy - 
mówi.
Dziewczynki uczą się w ślicznych kolorowych 
pokoikach.  Chora Oliwka też już ma swój kąt. 
Remont trwał od roku. Bo z tym remontem trzeba 
było żyć.
Fundacja pomogła również w wyposażeniu miesz-
kania.  Dziewczynki wybierały kolory :)
 
Dziewczyny dostają też środki na zakup jedzenia i 
opału.

Pokój Julki po remoncie.W trakcie remontu - jest już nowa podłoga.

Przed remontem.

Julka, Oliwka i Klaudia bardzo się kochają.



Opiekunka na wagę złota.

Babcia Irenka opiekuje się Dominikiem od 14 lat.
24 godziny na dobę. Ani dnia urlopu od choroby.
- Moje życie całkowicie zanikło. Wspomnienia 
jakby nie były moje. Jest tylko miłość. Miłość do 
Dominika. - mówi.

W tym roku Dominik ciężko chorował, kilka tygo-
dni w szpitalu, operacje, nieprzespane noce na 
szpitalnym krzesełku sprawiły, że zachorowała i 
Irenka. Kto zajmie się Dominikiem? 
Opiekunka!
Od kilku miesięcy Irenka ma pomoc. Kilka godzin 
w tygodniu dla siebie. 
Fundacja zatrudnia wykwali�kowane opiekunki, 
które czasem raz w tygodniu, czasem cześciej dają 
mamom naszych dzieciaków chwile czasu na ode-
spanie, załatwienie najważniejszych spraw, leka-
rza, sprawy w urzędzie. Kilka chwil żeby zadbać 
wreszcie o siebie.

- Nasze życie całkowicie się zmieniło odkąd mamy 
pomoc. Te kilka godzin to jest zbawienie. Jest 
cudownie - nowa jakość! - mówi Kasia mama 
chorej Julki, która też korzysta z takiej pomocy.

- Dzięki opiekunce mogę pracować. Mam z kim 
zostawić Kubusia - mówi Sylwia. 
Opiekunka pracuje z dzieckiem i ma nowe siły, 
których im już brak. Choćby siły żeby się uśmie-
chać i bawić.

Irenka - pierwsze zdjęcie, 
na którym jest... bez Dominika :)

Kasia pracuje na pełny etat. 
W nocy zaczyna się drugi z Julką.
Teraz ma chwilę czasu dla drugiej córki.

Fundacja finansuje pomoc opiekunek.



Rehabilitacja działa cuda.
Pokrywamy koszt pracy specjalistów 
i drogie turnusy rehabilitacyjne.

Dla Leosia rehabilitacja jest jedyną szansą aby 
mógł kiedyś sam chodzić. Dzięki hojności kato-
wickich prawników Leoś rozpoczyna właśnie 
półroczny intensywny proces rehabilitacji prowa-
dzony przez 3 specjalistów równolegle.

Rehabilitacja zmniejsza ból, napiecia mięśniowe, 
czasem pozwala na znaczne usprawnienie. 
Prowadzona prze kogos takiego jak pan Jacek jest 
też dla dziecka odmianą, formą zabawy. Michałek 
ma w panu Jacku wyjątkowego kompana.
- No staraj się chłopaku. Skup sie Misiek! Bomba. 
Dałeś radę twardzielu! - mówi Jacek do małego 
podczas trudnego ćwiczenia.

Rehabilitacja ma sens jeśli jest prowadzona regu-
larnie. Miesięczny koszt podstawowego pakietu-
wynosi 1000-1500 PLN. To tyle co całkowity 
dochód wielu naszych rodzin...

Turnus rehabilitacyjny to koszt od kilku do kilku-
nastu tysiecy złotych.
W tym roku dzięki Fundacji skorzystają z nich:
- Patryk Toma
- Bartek Kowalski 
- Krzyś Czerwiński

 

Leoś ma szansę kiedyś chodzić. W lipcu ma 6 już 
operację, która zwiększa jego szanse. 
Pomagamy w procesie leczenia i rehabilitacji.

Michał z „kumplem” Jackiem :)



Paczki, które spełniają marzenia
Katowickie kancelarie przygotowały paczki wielkanocne.

Radość, zdumienie, łzy wzruszenia. 
Dobrze było patrzeć na ludzi tak 
zaskoczonych i uradowanych 
prezentami „od zajaczka”.
Sześć katowickich kancelarii obdaro-
wała sześć rodzin wielką górą 
paczek.
Zobacz relację i wzruszające podzię-
kowania na:
http://www.miedzyniebemaziemia.
pl/projekty/lska-akcja-wielkanocna

Niewidomy Bartek najbardziej cieszył 
się z gadającej kaczki.

Wielodzietnej rodzinie Mateusza i Angeliki
przyda się dosłownie wszystko.



Pomoc codzienna i w chwilach kluczowych.

- Fundacja zjawiła się w kluczowym momencie 
naszego życia - mówi Agnieszka, mama Sary. - 
Pieniądze na operację potrzebne były z dnia na 
dzień. Ta operacja to pierwszy etap prawie 8 
letniego leczenia Saruni. Fundacja częściowo go 
s�nansowała. Kontakt z dziewczynami daje mi 
wsparcie duchowe i poczucie bezpieczeństwa. - 
dodaje Agnieszka. 

Tata Sary niedawno zmarł na raka. Teraz małą 
czeka kolejny stres - przez najbliższe 3 lata Sara 
bedzie przykuta do łóżka. 
Przd nią długi proces rehabilitacji i kilka kolejnych 
zabiegów.  
Bedzie potrzebny spcjalny wózek, pieniądze na 
dojazdy do kliniki, badania, suplementy diety, 
indywidualny tok nauczania.

Na zdjęciu Sara śpiewa ułożoną przez siebie 
piosenkę o prezentach, które dostali w paczce 
wielkanocnej od jednej ze śląskich kancelarii.

Najbardziej cieszyła się z płatków śniadaniowych i 
kukurydzy w puszce - „Uwielbiam kukurydzę!”

Trzymamy kciuki za pięcioletnią dzielną wojow-
niczkę. 

W chwili gdy dostaniesz ten newsletter Sara 
będzie na sali operacyjnej. Została w przy-
spieszonym trybie poddana operacji prze-
dłużania kości, która pozwoli jej zachować 
sprawność i  lepiej funkcjonować w społe-
czeństwie. Jest jednym z niewielu dzieci pod 
naszą opieką, którym możemy pomóc 
„prawie wyzdrowieć”. 
To ogromna motywacja.  
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Pomagaj z nami.



pomogliśmy także min.:
Wielodzietnej rodzinie spod Krakowa sponsorując leczenie wzroku u 
czwórki niepełnosprawnych dzieci.

Kupując pieluchy i leki Julce, która walczy o życie w centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie.

Laura, jej mama i brat dostali pieniądze na węgiel. A dzięki pomocy 
�rmy techland jej brat dostał wymarzony komputer. Techland zafun-
dował też gry komputerowe zdrowym dzieciom z naszych fundacyj-
nych rodzin.

Sonia dostała specjalistyczny materac.

Irence w pomogliśmy w zapłaceniu domowych rachunków.

Grześ i Agnieszka dostali pieniądze na drogie, niezbędne leki.

Leki dla każdego
Dzieki aptece DomZdrowia.pl mogliśmy kupić tanio leki i wszyscy 
podopieczni dostali paczki pełne codziennie potrzebnych leków bez 
recepty.

Prawna pomoc pro Bono.
Kancelarie współpracujące z Fundacją pomagają także naszym 
podopiecznym w kwestiach pawnych.
kancelaria CASUS, Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. 
prowadzi sprawę  o zadośćuczynienie dla Julci Pokorskiej za błąd 
medyczny, który spowodował choroby.

Plan działań
Pomysłów jest mnóstwo - plan na najbliższe miesiące napięty. W kolej-
nym nwesletterze bedziemy informować o tym, co udało się już zrobić.
Wszystkie aktualności znajdziecie na www.miedzyniebemaziemia.pl
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Dziękujemy wszystkim, 
dzięki którym to jest możliwe.



Wsparcie duchowe - droga do sensu.
Agatka, w majowy weekend przyjęła           
I komunię świętą. Uroczystość była 
niezwykła i tym bardziej wzruszająca, bo 
zorganizowana dla wielu ciężko chorych 
dzieci jednocześnie. Wsparliśmy Rodzi-
ców Agatki w organizacji tej uroczysto-
ści. Kupiliśmy także sprzęt rehabilitacyjny 
i opłacamy jej regularną rehabilitację.

Rodzice, których dzieci tak ciężko 
doświadcza los, częściej zadają sobie 
pytanie o Boga, jego rolę i znaczenie. 
Doświadczając sytuacji z pogranicza 
życia i śmierci szukamy siły i wsparcia.

Tego życzymy Agatce i jej rodzinie                
w dniu ich radości.

Eliza, mama chorej od 12 lat Ali wzięła na siebie ciężar walki nie 
tylko o zdrowie córki, ale także o swoje marzenia. Dla Mamy 
chorego dziecka zrobienie czegoś dla siebie jest najtrudniejsze. 
Od kilku miesięcy Eliza utrzymuje się sama i nie korzysta z 
pomocy Fundacji. Służy nam za to radą i pomocą.
Teraz, wraz z wieloletnią przyjaciółką Paulą, która dziś pracuje 
dla fundacji - zdobyły od sponsorów środki na wyprawę życia. 
W kwietniu, pod patronatem National Geogra�c pojechały do 
Mustangu - buddyjskiego królestwa w Himalajach.
Eliza właśnie w buddyźmie znalazła odpowiedzi na trudne 
pytania o przyczynę i skutki choroby Ali. O to, co będzie dalej. 
Ta podróż sprawiła, że wróciła do córki szcześliwsza, spokojniej-
sza i silniejsza duchowo.
Fundacja wraz z Hospicjum, które opiekuje sie Alą wspierały 
Elizę mentalnie w trudnej decyzji o spełnianiu swoich marzeń.
Gratulujemy odwagi i determinacji. Bedziemy walczyć razem o 
marzenia innych mam, których największe: zdrowe dziecko - 
nie jest możliwe do spełnienia.

Walka o marzenia.


