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Lekarze i placówki służby zdrowia zostali nagrodzeni w Konkursie  

im. prof. Zbigniewa Religi  

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” przyznała nagrody i wyróżnienia wyjątkowym 

lekarzom i wzorcowym placówkom służby zdrowia. Doceniła także wielką siłę,  

determinację i oddanie dzielnych mam podopiecznych Fundacji, które codziennie 

podejmują trudną walkę o zdrowie dzieci.  

Nagrodzeni medalami lekarze to: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj, prof. dr hab. med. Piotr 

Kalicioski i prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski. 

Wyróżnienia otrzymali: prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleoska, dr hab. med. Robert 

Śmigiel, dr n. med. Barbara Ujma-Czapska i dr n. med. Ewa Urbanowicz. 

Tytuł „Wzorcowej Placówki Służby Zdrowia” przyznano: Instytutowi „Pomnik Centrum 

Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Siedlcach  

oraz Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdaosku. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” wyróżniła także nagrodami specjalnymi osoby  

i placówki medyczne, które niestrudzenie zabiegają o poprawę jakości zdrowia pacjentów. 

O przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła złożona z przedstawicieli środowiska 

lekarskiego:  prof. dr hab. med. Bibiany Mossakowskiej, Konsultanta Chirurgii Dziecięcej; 

prof. dr hab. med. Alicji Chybickiej, Senatora, Kierownika Kliniki Hematologii i Onkologii 

Dziecięcej we Wrocławiu; dr. n. med. Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Izby 

Lekarskiej; dr n. med. Anny Wajszczuk-Religi. W Kapitule zasiadała także Beata Tyszkiewicz, 

przewodnicząca Rady Programowej Fundacji.  

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” nagrodziła lekarzy za empatyczną postawę wobec 

pacjentów, ich szacunek i oddanie, które okazują chorym, nieustannie niosąc im pomoc. 

Wyjątkowych lekarzy i godne polecenia placówki służby zdrowia do konkursu zgłosili 

podopieczni Fundacji, ich rodzice i opiekunowie.  
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Gala, podczas której wręczono nagrody im. prof. Zbigniewa Religi, została połączona  

z obchodami Dnia Matki. Z tej okazji uhonorowane zostały niezwykłe mamy podopiecznych 

Fundacji, które każdego dnia, z niesłabnącym uporem, walczą o zdrowie nie tylko swoich 

dzieci.    

Uroczystośd uświetnił występ diwy Małgorzaty Walewskiej z chórem i orkiestrą 

Paostwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Taoca „Mazowsze” pod batutą Jacka Bonieckiego. 

Galę poprowadzili Anna Popek i Tomasz Kammel.  

Wręczenie nagród odbyło się 14 maja br. w Galerii Porczyoskich w Warszawie  

(Muzeum Kolekcji Jana Pawła II).    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 

1998 roku. Dzięki wsparciu darczyoców i podatników finansuje skomplikowane zabiegi  

i rehabilitację dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, 

zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, a także chorobami nowotworowymi. 

Podopieczni Fundacji najczęściej pochodzą z ubogich rodzin. Celem statutowym Fundacji jest 

ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, 

niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. W działania Fundacji Dzieciom 

„Zdążyd z Pomocą” włącza się wiele osób, doświadczeni terapeuci i rehabilitanci, artyści,  

a także darczyocy i podatnicy, sprawiając, że życie chorych i niepełnosprawnych dzieci staje 

się mniej trudne i mniej  bolesne. 
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