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Fundacja założona dwa lata temu 
przez mecenas Sylwię Zarzycką,
radcę prawnego i wspólnika w kan-
celarii CASUS Zarzycka&Wspólnicy 
z Wrocławia, pomaga śmiertelnie 

chorym dzieciom i ich rodzinom. Zdobyte po-
przez różne działania fundusze przeznaczane są 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilita-
cje, zabiegi, turnusy, ale też na pomoc material-
ną rodzicom i opiekunom ciężko chorych dzieci.
Pomysłów na zdobywanie potrzebnych fun-
duszy Sylwia Zarzycka ma wiele. Stwierdziła, 
że skoro sama jest prawnikiem, dobrze było-
by zachęcić do działania właśnie prawników, 
którzy w swojej pracy często decydują się 
działać pro bono. Zaczęło się w 2011 roku od 
kalendarza „Kobiety prawa 2012”, z praw-
niczkami, partnerkami bądź wspólniczkami 
polskich i zagranicznych kancelarii prawnych. 
Aukcje, na których sprzedawany był kalen-
darz oraz przedmioty ofi arowane przez znane 
osoby, zakończyły się nieprawdopodobnym 
sukcesem. We Wrocławiu zebrano 30 tys. 
w Krakowie – 108 tys., w Warszawie prawie 
150 tysięcy złotych. W następnym roku przyszła 
kolej na sprzedaż kalendarza i książki z wywia-
dami z cenionymi radcami prawnymi i adwoka-
tami, czyli projekt „Prawnicy 2013 – o pasjach 
i pomaganiu”. Akcja również zakończyła się du-
żym sukcesem organizacyjnym i fi nansowym.
Obecnie Fundacja Między Niebem a Ziemią 
wydaje dwa audiobooki z bajkami dla dzieci 
czytanymi przez prawników. Audiobooki zostały 
nagrane bezpłatnie w studio Teatru Polskiego 
Radia w Warszawie. To „Zaczarowane historie” 
autorstwa Marii Ewy Letki oraz „Czy znacie 
Wróżkę-Czarownicę” Elżbiety Pałasz. Obie wy-
dane nakładem Wydawnictwa Bajka. Muzykę 
do bajek napisał Piotr Rubik. 
– W tym roku nasza akcja nazywa się „Praw-
nicy czytają dzieciom” i, jak co roku, zakończy 
się aukcjami charytatywnymi w kilku miastach 
Polski – opowiada Sylwia Zarzycka. – Tym razem 
jest bardziej związana z dziećmi. 

Z KANCELARII DO BAJKI
KILKUDZIESIĘCIU PODOPIECZNYCH, NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI WRAZ Z ICH RODZINAMI I WIELE 

POMYSŁOWYCH AKCJI DLA UZYSKANIA DLA NICH POMOCY. FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM Z ZIEMIĄ 
AKTYWUJE ŚRODOWISKO PRAWNICZE, BY POTRZEBUJĄCY ZNALEŹLI WSPARCIE.

W akcji Fundacji wzięło udział w tym roku 39 
wybitnych prawników, m.in. prof. Zbigniew 
Ćwiąkalski, prof. Stanisław Sołtysiński, mec. 
Maciej Bobrowicz, mec. Beata Gessel, mec. Piotr 
Schramm, mec. Paweł Dąbrowski, mec. Krzysztof
Wierzbowski i wielu innych. Do Warszawy, 
Wrocławia, Krakowa, gdzie w ostatnich dwóch 
latach organizowano aukcje, dołączy tym ra-
zem Gdańsk, Poznań i Zielona Góra. Aukcje to 
zamknięte spotkania dla prawników i biznes-
menów. Same audiobooki będzie zaś można do-
datkowo kupić w księgarniach oraz przez stronę 
internetową Fundacji. 
– Nagrywanie płyt z bajkami to była niesamo-
wita przygoda – wspomina Sylwia Zarzycka. 

Radcy prawni, adwokaci, specjaliści od tworze-
nia spółek, fuzji i przejęć, zwykle związani z kan-
celarią czy sądem, nagle na dwa dni przenieśli 
się do radiowego studia, gdzie potulnie słuchali 
cennych wskazówek Janusza Kukuły, dyrektora 
Teatru Polskiego Radia, reżyserującego nagra-
nie. Czytali bajki z podziałem na role. Wspania-
le się bawili poświęcając dzieciom to, czego im 
w życiu najbardziej brakuje: swój czas.
Dziś Fundacja ma pod swoją opieką 23 rodzi-
ny z nieuleczalnie chorymi dziećmi. Wypłaca 
im comiesięczne zapomogi, kupuje niezbędny 
sprzęt, fi nansuje rehabilitacje, pomaga na co 
dzień i wtedy, gdy coś jest nagle potrzebne. 
Pomaga żyć. 

Od lewej: 
mec. Ewa Skrzydło-Tefelska, 

mec. Sylwia Zarzycka, 
mec. Jolanta Budzowska, 

mec. Agnieszka 
Lechman-Filipiak

Od lewej: prof. 
Zbigniew Ćwiąkalski, 

Janusz Kukuła 
(dyrektor Studia 
Teatru Polskiego 

Radia), mec. Sylwia 
Zarzycka i mec. 

Sylwester Cetera


