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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2009 

 

Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” została zarejestrowana w dn.12.10.2001 r. w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000052400. Siedziba naszej 

Fundacji mieści się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 29. 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, 

patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej albo życiowej, a także dzieciom ciężko chorym wymagającym specjalistycznego 

leczenia.  

Oto przegląd i krótkie podsumowanie naszej działalności w 2009 roku. 

 
 
 

1. Ferie 
 
 
Wycieczka dzieci z Głogowa do Łodzi 
 
W dniach 19-24.01.2009 roku Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” zorganizowała w Łodzi 

ferie zimowe dla 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Głogowa. Opiekunem grupy 

podczas ferii była pani Dorota Sienkiewicz. 



Dla dzieci, które odwiedziły Fundację przygotowany był plan zajęć bogaty w różnorodne 

atrakcje: zwiedzanie Manufaktury, Muzeum Kinematografii, wizyta w Regionalnym Centrum 

Inicjatyw Europejskich, spacery w Parku Krajobrazowym i zajęcia na basenie „Wodny Raj”. 

Na zakończenie ferii dzieci uczestniczyły w dyskotece z konkursami i nagrodami.  

Wszyscy podopieczni byli zadowoleni z pobytu w Łodzi. Po tej wizycie obiecali aktywniej 

uczestniczyć w akcjach Fundacji.  

 

 
Wycieczka dzieci z Hajnówki do Łodzi 
 
Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” zorganizowała dla dzieci z Hajnówki wycieczkę do 

Łodzi w okresie ferii zimowych. Wycieczka trwała od 25 do 31 stycznia 2009 roku. W 

wycieczce brały udział dzieci z dwóch szkół, z Gimnazjum nr 1 i ze Szkoły Podstawowej nr 

6. W wycieczce brało udział 21 dzieci i dwóch opiekunów.  

W czasie pobytu w Łodzi dzieci miały zapewnione liczne atrakcje m.in.: zwiedzanie 

Palmiarni, Planetarium, Muzeum Oświaty, Muzeum Papiernictwa oraz zajęcia w bibliotece i 

na lodowisku. Dzieci były bardzo zadowolone z organizacji wycieczki i wyraziły chęć do 

dalszych, wspólnych wycieczek.  

 
Wycieczka dzieci z Przemyśla do Łodzi  
 
W dniach 1.02-7.02.2009 roku odbyła się wycieczka do Łodzi dla dzieci z Przemyśla. 

Wypoczynek rozpoczął się akcją charytatywną w markecie Teslo przy ul. Gen. Boruty 

Spiechowicza nr 3 w Przemyślu. W akcji wzięło udział 8 wolontariuszy, którzy zebrali kwotę 

462, 28 zł. 

W niedzielę, 1.02.09 o godz. 22:40 dzieci z Przemyśla zostały przywiezione do Fundacji 

przez Małgorzatę Żmijewską. Podczas całego wypoczynku zimowego w Łodzi opiekunem 

dzieci był Artur Wawrzak, pod którego pieczą znajdowało się 8 dzieci (7 dziewczynek i 1 

chłopiec).  

Podczas całego pobytu w Łodzi, dzieci miały zapewniony szereg atrakcji sportowych i 

edukacyjnych. Wśród tych atrakcji znalazły się: kręgielnia, Palmiarnia, ścianka 

wspinaczkowa, lekcje w Radiu Łódź, muzeum w Pabianicach.  

W czasie wypoczynku wolontariusze uczestniczyli w dwóch akcjach sprzedaży zapałek w 

markecie Alma w Manufakturze i w markecie Carrefour przy ul. Przybyszewskiego.  

Dnia 7.02.09 r. dzieci zostały odwiezione przez Artura Wawrzaka do Przemyśla.  

 



Wycieczka dzieci ze Świdnika do Łodzi 

Ferie zimowe dla podopiecznych ze Świdnika odbyły się w Łodzi w dniach 9-14 lutego 2009 

roku. W wyjeździe wzięło udział 16 osób ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. Opiekę 

nad nimi sprawowały panie: Justyna Chartlińska i Agnieszka Wierzbowska.  

Podczas tego wyjazdu, nasi podopieczni mogli poznać Łódź, jej historię i zabytki. Każdy 

dzień ich pobytu został wypełniony różnorodnymi atrakcjami.  

Dzieci odwiedziły między innymi Muzeum Przyrodnicze, bibliotekę, salę zabaw i 

spacerowały ulicą Piotrkowską. Były również na basenie, gdzie zabawom i pluskaniom nie 

było końca. Uśmiech nie schodził dzieciom z ust. W baśniowym hotelu tez nie zabrakło 

wrażeń – wspólne posiłki, konkursy, śpiewanie oraz opowiadanie bajek wypełniały czas po 

brzegi.  

Dzieci wyraziły nadzieję, że to nie była ostatnia przygoda z „Dziewczynką z zapałkami”i że 

znów spotkają się w wakacje. 

 
 
Wycieczka do Przemyśla wolontariuszy z Wielunia, Radomska i Sosnowca 
 
Wycieczka rozpoczęła się w sobotę, 31 stycznia 209 roku. Wszystkie trzy grupy 

wolontariuszy spotkały się w Przemyślu w Bursie Szkolnej – Internacie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. Dzieci z Wielunia, Radomska i Sosnowca 

nocowały tam wraz z trzema opiekunami.  

Wspaniałe warunki noclegowe, piękna miejscowość i liczne atrakcje (tor saneczkowy, basen, 

zamek w Krasiczynie itp.) oraz wspaniała pogoda sprawiły, że dzieci nie chciały wracać do 

domu.  

 

Wycieczka do Zakopanego dzieci z Turku 

 

W dniach 16-21.02.2009 roku odbyła się wycieczka do Zakopanego dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Turku. W wycieczce uczestniczyło 15 dzieci i dwóch opiekunów, a także  

jeden wolontariusz do pomocy opiekunom.  

Pierwszą noc dzieci z Turku spędziły w Łodzi, skąd autobusem wyruszyły dalej do 

Zakopanego. Noclegi i obiady miały zapewnione w Domu Turysty w Zakopanem, śniadania i 

kolacje przyrządzały wspólnie z opiekunami w stołówce Domu Turysty.  

W Zakopanem czekało na nich wiele atrakcji. Już pierwszego dnia dzieci spotkały się z 

przewodnikiem TOPR, który opowiadał im o pięknie, jak i niebezpieczeństwie gór. Następnie 



zwiedziły Krupówki – najsłynniejsza ulicę z pamiątkami i pojechały na basen, gdzie aktywnie 

spędziły popołudniowe chwile. Następne dni także przyniosły szereg niespodzianek – 

wyprawa na Gubałówkę, Butorowy Wierch, zabawa w parku linowym Trollandia, zwiedzanie 

Muzeum Tatrzańskiego oraz wyjazd na lodowisko do Dolnej Równi Krupowej. 

Wycieczka spodobała się wszystkim, bez wyjątku. Wolontariusze niechętnie pożegnali góry i 

wraz z opiekunami udali się w drogę powrotną do Turku.  

 

Półkolonie w Inowrocławiu  

 

Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” zorganizowała w ferie półkolonie dla dzieci z 

Inowrocławia. Niektórzy, mimo iż mieszkają w Inowrocławiu od urodzenia, nie widzieli 

wielu atrakcji i zabytków swojego miasta. Dopiero ferie z „Dziewczynką...” pozwoliły im 

lepiej poznać Inowrocław.  

A zwiedzania było co niemiara! Dzieci odwiedziły galerię w Ratuszu, Muzeum im. J. 

Kasprowicza, park solankowy i tężnie. Były tez na lodowisku i pływalni – zabawom i 

śmiechom nie było końca.  

A uczniowie na nowo odkryli swoje, wydawałoby się, znane miasto. 

 

Półkolonie w Skierniewicach 

 

W dniach 24-27.01.2009 roku Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” zorganizowała 

wolontariuszom ze Skierniewic półkolonie. Gimnazjaliści mogli zrelaksować się na pływalni 

miejskiej „Nawa” oraz na bilardzie i kręglach w „Classic'u”. Mieli również możliwość 

obejrzenia filmu w kinie Miejskiego Ośrodka Kultury. Pogoda dopisywała uczniom ze 

Skierniewic – ferie zakończyli długim spacerem po mieście. 

Podczas wypoczynku, młodzież z Gimnazjum nr 3 wspierała też Fundację na akcjach 

marketowych w Kauflandzie.  

 

 

2. Wycieczki 

 

Wycieczka jednodniowa dla wolontariuszy z Wałbrzycha 

 



14 marca 2009 roku odbyła się jednodniowa wycieczka dla wolontariuszy z Gimnazjum nr 5 

z Wałbrzycha. Opiekunem wycieczki był pan Sebastian Postek. W ramach wycieczki dzieci 

zwiedziły Zamek Książ i spędziły aktywnie czas podczas zajęć sportowych na pływalni OSiR 

w Świebodzicach. W przerwie między zajęciami podopieczni Fundacji zjedli smaczny obiad 

w pizzerii „Roma” W Świebodzicach. 

Dla niejednych była to najlepsza nagroda semestralna i mile spędzony czas w gronie 

rówieśników. 

 

3. Wycieczki do Łodzi 

 
 
Inowrocław  
 
W dniach 27-29.05.2009 roku odbyła się wycieczka dzieci z Inowrocławia do Łodzi. 

Fundacja zapewniła moc atrakcji, aby podopieczni jak najlepiej wspominali wyjazd. Dzieci 

odwiedziły budynki pełne kultury – Pałac Poznańskiego, Muzeum Farmacji, Muzeum 

Geologiczne czy Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Poza tym były urzeczone ulicą 

Piotrkowską i Ogrodem Botanicznym, który o tej porze roku mienił się tysiącami barw 

kwiatów. Podczas pobytu w Łodzi mogły też skorzystać z basenu Angelika, a w 

Experymentarium sprawdzić, co tak naprawdę kryje w sobie fizyka. Wszyscy byli 

zachwyceni atrakcjami, jakie ich spotkały i obiecali sobie, że niebawem znów się spotkają.  

 

Łuków  

 

W dniach 1-6.06.2009 roku do Fundacji przyjechała kolejna wycieczka. Tym razem były to 

dzieci z Łukowa. Pierwsze dni czerwca upłynęły w miłej atmosferze. Nasi podopieczni mieli 

okazję lepiej poznać miasto włókiennicze. Dla tego tez głównym punktem był pobyt w 

Manufakturze – dziś centrum handlowe – dawniej fabryki materiałów i maszyn. Kolejnym 

przeżyciem, dla niektórych pierwszym w życiu – było wyjście do Teatru Nowego na spektakl. 

Bardziej aktywni mogli wykorzystać swoją energię na basenie lub nauce tańca. Wielu emocji 

dostarczyła wszystkim wizyta w Szkole Filmowej, a nawet w Leśnictwie. Niestety, wszystko, 

co dobre, szybko się kończy. Dzieci dziękowały za świetny wyjazd, a my za wspaniałych 

wolontariuszy.  

 

 



4. Wakacje 

 

Dzieci z Będzina w Zamościu 

 

Sześcioro uczniów z Gimnazjum nr 1 w Będzinie spędziło część wakacji z „Dziewczynką z 

zapałkami”. Dzięki baśniowej postaci w dniach 28.07-3.08.2009 roku odpoczywali w 

Zamościu.  

Fundacja zapewniła im moc wrażeń i niezapomnianych przygód. Uczniowie zwiedzali w 

Zamościu Muzeum Zamojskie i Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” oraz zamojskie ZOO. 

Zobaczyli też Katedrę z wieżą widokową, spacerowali po mieście, a słoneczne chwile 

spędzali na plaży nad Zalewem za Rotundą. Wolontariusze z Będzina brali tez udział w 

dwóch akcjach zorganizowanych podczas pobytu w Zamościu. Jeden dzień wyjazdu był 

wyjątkowy – uczniowie wraz z opiekunami pojechali do Zwierzyńca, gdzie czekał na nich 

spływ kajakowy i plażowanie nad stawem Echo.  

Ostatni wieczór w Zamościu gimnazjaliści spędzili na Starówce. Wspólne zdjęcia, pamiątki z 

podróży i radosne wspomnienia zostaną z nimi na zawsze. 

 

 

Dzieci z Białegostoku w Mostach k. Gdyni 

 

W dniach 29.07-4.08.2009 roku grupa 26 uczniów uczestniczyła w wakacyjnym wyjeździe 

nad Morze Bałtyckie do miejscowości Mosty k. Gdyni. Opiekunami dzieci były: Anna 

Samborska, Anna Zalewska oraz Bartłomiej Sowiak z ramienia Fundacji. Wyjazd został 

poprzedzony akcją marketową w Carrefour „Zielone Wzgórza” w dniach 24-26.07.2009 r. 

akcja miała oddźwięk medialny. W prasie lokalnej „Kurier Poranny” pojawił się artykuł 

zapowiadający akcję, jej cel i istotę. Podczas akcji pojawiały się komunikaty w Carrefour oraz 

plakaty zachęcające do wsparcia wyjazdu wakacyjnego dzieci. Przybyli również reporterzy z 

gazety, którzy rozmawiali z wolontariuszami na temat wyjazdu i przebiegu akcji. Wyjazd 

został zgłoszony jako inicjatywa wychowawcza w ramach zrealizowania nagrody „Szkoła bez 

przemocy” w konkursie na „Najlepszego wychowawcę województwa podlaskiego”, którego 

laureatem została pani pedagog Anna Samborska. Dzięki zaangażowaniu pani Magdaleny 

Antczak, koordynatora z Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” wyjazd przebiegał planowo, 

był urozmaicony i atrakcyjny. Mieliśmy zarezerwowany czas na wszystko: zwiedzanie 



zabytków, plażowanie, kąpiel w morzu, zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy, posiłki oraz relaks 

i odpoczynek.  

Każdy dzień przyniósł niezapomniane wrażenia. Dzięki dość intensywnemu zwiedzaniu 

dzieci mogły zobaczyć Stację Morską na Helu, Fokarium, Akwarium, Planetarium, Muzeum 

Marynarki Wojennej, Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena, DwórArtusa i wiele innych, 

ciekawych miejsc. Nasi podopieczni mieli okazję przejechać się tramwajem wodnym do 

Jastarni, uczestniczyć w Jarmarku Świętego Dominika czy zwiedzić gdańskie ZOO.  

W przypadku większości uczniów był to pierwszy wyjazd na kolonie i pozostawił bardzo 

dobre wrażenie.  

 

Dzieci z Gdyni w Kielcach 

 

w dniach 11-16.08.2009 roku odbyła się wycieczka dzieci z Gdyni do Kielc. W wakacjach 

organizowanych przez Fundację wzięło udział 12 osób. Koloniści wraz z wychowawcami: 

Anną Wasiak i Brygidą Szwaczyk zostali zakwaterowani w Powiatowym Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach.  

Pobyt w Kielcach był bogaty w atrakcje, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywną turystykę. 

Wolontariusze weszli na Łysą Górę i Święty Krzyż. Zdobyli tez Łysicę, przechodząc przez 

przełęcz św. Mikołaja. Wszystkim, bez wyjątku, podobał się pobyt w Muzeum Zabawek – 

wspominali przy okazji swoje ulubione lalki i misie z dzieciństwa. Na ośrodku również nie 

brakowało zajęć – młodzież grała w ping-ponga, oglądała ciekawe filmy, a wieczorem 

śpiewała piosenki przy ognisku.  

Ostatniego dnia pobytu odbyła się jeszcze wycieczka na zamek w Chęcinach, która zapadnie 

wszystkim na długo w pamięci – zresztą, jak i cały wyjazd.  

 

 


