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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2011

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 2011 r. 

1. Ferie 2011 r.

„Dziewczynka z zapałkami” ponownie zorganizowała dla dzieci ferie, a wraz z nimi sporo atrakcji. 

Półkolonie  odbyły  się  nie  tylko  w  Łodzi.  Fundacja  zapewniła  również  aktywny  wypoczynek 

dzieciom z Opola. 

Ferie w Łodzi rozpoczęły się od seansu filmowego w kinie ŁDK. Po tak wspaniałym relaksie dzieci 

aktywnie uczestniczyły w zajęciach tanecznych w Family Dance. Na pluchę i mrozy jak znalazł 

okazały się Figloraj, Sala Zabaw „Agata”, Kręgle „Grakula” i Muzeum Bajki. W świecie zabaw i 

bajek czas płynął niezwykle miło. Najbardziej wysportowani mieli możliwość pokazania swoich 

umiejętności  na  basenie,  w  Łódzkim  Sportowym  Klubie  Taekwondo oraz  na  ściance 

wspinaczkowej  w  Manufakturze.  Ogromne  zainteresowanie  wzbudziła  wycieczka  na  Lotnisko 

Lublinek,  gdzie dzieci  podziwiały z  bliska latające maszyny. Emocji  nie brakowało również  w 



stadninie  koni  „Pod  dzwonkami”.  Dzieci,  a  zwłaszcza dziewczynki,  zauroczone  zwierzętami 

chciały tam zostać na zawsze. Chłopców natomiast zachwyciła wizyta w Straży Pożarnej, po której 

przyznali, że marzenia są możliwe do zrealizowania. Mimo, iż na dworze wszystko przykryte było 

śniegiem, dzieci podziwiały przyrodę w ciekawych miejscach – Muzeum Przyrodniczym i Ośrodku 

Działań Ekologicznych. 

Podczas ferii  odbyła  się  także charytatywna sprzedaż  zapałek  w Manufakturze.  Dzięki  chęci  i 

zaangażowaniu  naszych  dzieci  akcja  sprzedaży  baśniowych  gadżetów  odbyła  się  w  cudownej 

atmosferze.

Na zakończenie półkolonii  dla wszystkich dzieci  zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami. 

Wspomnieniom nie było końca – dzieci żałowały tylko, że ferie z „Dziewczynką z zapałkami” tak 

szybko minęły. 

2. Wycieczki

Wycieczka z Nowego Sącza do Warszawy (5-14.06.2011 r.)

5 czerwca, z dworca PKS w Nowym Sączu, 9 gimnazjalistów wyjechało na kilkudniową wycieczkę 

do Warszawy. 

Pierwszy dzień wycieczki rozpoczął się wizytą na pływalni „Foka”, gdzie wycieczka z Nowego 

Sącza spędzała czas wspólnie z gimnazjalistami z Koła. Jednak po basenie ich drogi się rozeszły. 

Wycieczka z Nowego Sącza powędrowała do Złotych Tarasów na wstępne rozeznanie sklepów, w 

których chciała zaopatrzyć  się w pamiątki ze stolicy. Z Galerii pojechali na Nowy Świat, gdzie 

czekał  na nas przepyszny obiad w restauracji  z niezwykle miłą  obsługą.  Stamtąd udali  się  do 

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładnie na jeden z największych i najpiękniejszych 

ogrodów dachowych  w Europie.  Następnie  spacerem przeszli  do  Pasażu Wiecha,  gdzie mogli 

obejrzeć warszawską Aleję Gwiazd światowego kina. Pod koniec dnia byli pod Pałacem Kultury i 

Nauki oraz na Placu Defilad.

Drugiego  dnia  głównym  punktem  zwiedzania  była  Starówka,  gdzie  gimnazjaliści  podziwiali 

zabytkowe kamienice,  wąskie  brukowane uliczki,  muzea,  pomniki,  zespół  murów miejskich,  a 

przede wszystkim Rynek Starego Miasta oraz Plac Zamkowy i Zamek Królewski. Po obejrzeniu 

każdego zakątka przeszli się Krakowskim Przedmieściem, a następnie odwiedzili Grób Nieznanego 

Żołnierza. Obiad czekał na dzieci w restauracji Mandala, gdzie mogły skosztować kuchni hindusko 

– tajskiej. Dzień zakończył się akcją charytatywną w hipermarkecie Bomi.



W środę gimnazjaliści ponownie mogli skorzystać z relaksujących kąpieli na basenie, po którym 

to czekał na nich przejazd przez połowę miasta na obiad w pizzerii Segment. Ze względu na dużą 

odległość i małą ilość czasu wszyscy postanowili skorzystać z dobrodziejstwa naszej stolicy w 

postaci metra. Dzieciakom tak bardzo przypadło do gustu przemieszczanie się metrem, że jeszcze 

nie raz  korzystały z  tego środka transportu,  zdarzało się  nawet,  że wsiadały do niego,  żeby 

przejechać tylko jeden przystanek.

Kolejnym  punktem  naszego  programu  było  Muzeum  Powstania  Warszawskiego  i  Pałac  w 

Wilanowie.  W  muzeum  wszyscy  przenieśli  w  czasy  powstańczej  Warszawy.  Panował  tam 

niezwykle  klimatyczny nastrój,  potęgowany przez  przytłumione światło,  odgłosy spadających 

bomb,  a  także  bardzo  pomysłowe  ekspozycje  zachęcające  dzieciaki  do  zaglądania  w  każdą 

najmniejszą przestrzeń.

Następnego dnia odbyło się zwiedzanie Zamku Królewskiego, na które gimnazjaliści udali się  

wraz z pozostałymi grupami. Przewodnik w bardzo przystępny i interesujący sposób opowiedział 

o dziejach Zamku oraz przeprowadził przez poszczególne, bogato zdobione sale. Przekazał także 

wiele ciekawostek dotyczących Zamku i jego komnat.

Po obiedzie, na dzieci czekała kolejna atrakcja – Łazienki Królewskie. W pierwszej kolejności 

nasi podopieczni poszli pod pomnik Fryderyka Chopina, następnie przechodząc obok Białego 

Domku dotarli do Pałacu na Wyspie. Pozostałe obiekty, na które zwrócili uwagę to 

Podchorążówka, Pałac Myślewicki, Stajnia Kubickiego i Wozownia, Amfiteatr, a na samym 

końcu Belweder.

W piątek czekało na gimnazjalistów zwiedzanie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Mogli wejść do 

sal posiedzeń plenarnych oraz Sali Kolumnowej. Oglądali także tablicę upamiętniającą posłów II 

RP – ofiary drugiej wojny światowej oraz Korytarz Marszałkowski.

Po spacerze w Parku Ujazdowskim, dzieci  udały się  na obiad,  a stamtąd prosto na akcję  do 

hipermarketu, czym zakończyły kolejny dzień pobytu w Warszawie.

Ostatni dzień wycieczki był równie atrakcyjny jak wszystkie poprzednie. Gimnazjaliści zwiedzili 

Ogród Zoologiczny i Plażę Kępę Potocką, z której to promem przedostali się na drugi brzeg, aby 

następnie spacerkiem przez Krakowskie Przedmieście udać się na obiad. 

Dzięki gościnności Pizzy Hut, nasi podopieczni mogli zjeść  kolację  na Placu Zamkowym, na 

świeżym powietrzu i dopiero z pełnymi żołądkami i w świetnym nastroju udać się na pokaz do 

Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu.

Dzień pełen wrażeń zakończył się pożegnalną dyskoteką. 

Dzień wyjazdu był pełen łez, jednak nawet one nie mogły powstrzymać nieubłaganie płynącego 

czasu. Wszyscy zarzucili plecaki, złapali za walizki i z nadzieją na kolejną wycieczkę wyruszyli 



w drogę powrotną do domu.

Dzieci z Chełmna w Łodzi (10-16.06.2011)

O godzinie 13:00 na dworcu głównym w Chełmnie 9 dzieci ruszyło w ekscytującą podróż do 

Łodzi, aby spędzić tam beztroskie chwile z „Dziewczynką z zapałkami”. Do Łodzi dojechali na 

obiadokolację  i  już  pierwszego  dnia  czekała  na  nich  atrakcja  w  postaci poczęstunku 

przegotowanego przez pizzerię Da Grasso. Wieczorem wszystkie dzieci zostały zakwaterowane i 

położone do łóżek. Musiały się wyspać przed kolejnym dniem pełnym niespodzianek. 

Pierwszy dzień zwiedzania rozpoczął się wizytą w Teatrze Arlekin na spektaklu „Kot w butach”. 

Choć  na  sali  przebywały  same  przedszkolaki  nie  zraziło  to  naszych  podopiecznych,  którzy 

zasiedli na widowni w oczekiwaniu na przedstawienie. Dziewczyny najbardziej zaintrygowane 

były  aktorem  chowającym  się  za  maską  kota  i  przez  cały  czas  trwania  przedstawienia 

zastanawiały się, czy to jest aktor, który grał w popularnym serialu telewizyjnym.

 Wizyta w Grocie Solnej u Sióstr Urszulanek była zaplanowana na popołudnie. Do tego czasu 

dzieci spacerowały po parku im. Poniatowskiego – największego i najładniejszego w całej Łodzi. 

Tutaj z kolei główną atrakcją okazał się staw oraz kaczki, a zwłaszcza małe kaczuszki. Park duży, 

czasu mało, więc wszyscy pożegnali się ze zwierzyńcem i udali w stronę placu zabaw, wykonując 

po drodze sesje zdjęciowe w bardziej urokliwych miejscach. 

Po huśtawkowych szaleństwach przeszli szybkim krokiem na ul. Obywatelską do Groty Solnej, 

gdzie mogli skorzystać z dobrodziejstw zdrowotnych i relaksacyjnych solnego mikroklimatu.

Kolejnym punktem wycieczki była Manufaktura. Gimnazjaliści dojechali na rynek zabytkowym 

tramwajem. Tutaj  czekała na nich  niespotykana nigdzie indziej  w Polsce atrakcja  -  karuzela 

wiedeńska wyróżniająca się misternym wykonaniem i pięknymi elementami zdobniczymi. 

Dzień trzeci rozpoczął się aktywnie – dzieci pływały i bawiły się na basenie „Wodny Raj”. 

Tego  dnia  gimnazjaliści  zwiedzali  Muzeum  Archeologiczne  i  Etnograficzne. Na  wystawie 

archeologicznej dużą atrakcję stanowiły zrekonstruowane groby, z których część znajdowała się 

tuż pod podłogą i przykuwały uwagę każdego, bez wyjątku. Wystawa etnograficzna poświęcona 

kulturze wsi  Polski  środkowej,  okresu  dwudziestolecia  międzywojennego wywołała już  dużo 

mniejsze zainteresowanie,  zdecydowanie większe powodzenie miała wystawa numizmatyczna 

oraz dział Widowisk Lalkowych – tutaj dzieci zatrzymały się zdecydowanie na bardzo długo i 

wykonały mnóstwo pamiątkowych zdjęć.

Dzień  zakończył  się  spacerem  po  „Pietrynie”  –  reprezentacyjnej  ulicy  Łodzi,  na  której 

podziwialiśmy zabytkowe kamienice, rzeźby plenerowe upamiętniające sławne osoby związane z 



miastem,  a  także  Aleję  Gwiazd  oraz  Pomnik  Łodzian  Przełomu  Tysiąclecia,  czyli  imienna 

nawierzchnia pokrywająca fragment ul. Piotrkowskiej.

Ostatni dzień wycieczki rozpoczął się wizytą w Lunaparku. Na każdym kroku dobra zabawa, jak i 

odrobina przerażenia,  np.:  przy wjeździe  do Domu Strachu,  czy na kolejce  górskiej.  Jednak 

najwięcej frajdy dostarczył Autodrom. Tutaj uciechy i radości nie było końca, przynajmniej do 

momentu, w którym pan nie oznajmił, że czas się skończył.

Po południu dzieci obejrzały bajkę „Kung Fu Panda” w kinie Bałtyk. „Kung Fu Panda” nas nie 

zawiódł  i  dostarczył  mnóstwo  śmiechu,  ale  nie  obyło  się  też  bez  wzruszeń  i  smutnych 

fragmentów.

Po obiedzie  gimnazjaliści  poszli  na  akcję  do  hipermarketu  „Real”,  a  tym samym ponownie 

zawitali w murach Manufaktury. Tym razem jednak w baśniowych kostiumach, wywołując tym 

samym powszechne zainteresowanie. Dziewczyny pozowały nawet reporterom do zdjęcia,  tak 

pięknie prezentowały się w sukniach balowych, ślubnych i innych barwnych kostiumach.

Tego dnia wszyscy musieli  spakować  swoje bagaże i  pożegnać  się  z Fundacją  z nadzieją  na 

kolejne ciekawe wycieczki. 

3. Wakacje 

Młodzież ze Świecia, Międzyrzecza, Jeleniej Góry i Grudziądza 

Wyjazd do Warszawy (25-31.07.2011 r.)

Sprawozdanie z Wycieczki w Warszawie dzieci z Międzyrzecza i Świecia

W lipcu dzieci z Międzyrzecza  i Świecia pojechały na wycieczkę do Warszawy, gdzie spędziły aż 

7 dni.  Czas mijał  bardzo szybko.  Wszystko to dzięki  Fundacji,  która zapewniła moc atrakcji 

wszystkim  dzieciom.  Nasi  podopieczni  zobaczyli  min. Zamek  Królewski,  Łazienki,  ZOO, 

Centrum Nauki Kopernik, Ogrody na dachu Biblioteki UW, Sejm, Pomnik Nieznanego Żołnierza, 

Stadion Narodowy, Stare Miasto, Barbakan, Tańczące Fontanny. Uczestniczyliśmy w warsztatach 

„You  Can  Dance”.  Nie  gorszą  atrakcją  była  przejażdżka  metrem.

Tydzień w Warszawie był tak urozmaicony i bogaty w wydarzenia, że zostanie w pamięci dzieci 

na bardzo długi czas.

Młodzież z Warszawy w Łodzi 



W dniach 17-22.07.2011 roku odbyła się wycieczka dzieci z Grodziska Wielkopolskiego do Łodzi.

Fundację  odwiedziło  14  wolontariuszy.  Ich  opiekunem podczas letniego wypoczynku w Łodzi 

została Katarzyna Kwapiszewska.

Koloniści spędzili cudowny, letni czas nad Stawami Stefańskiego, w Grocie Solnej i na basenie. 

Mieli  tez  okazję  brać  lekcje  strzelania  w  Łucznictwie  i  stawiać  pierwsze  kroki  w  dotąd 

niepoznanych tańcach, dzięki uprzejmości zespołu Czarne Stopy. W niepogodę młodzież spędzała 

czas na zajęciach w bibliotece i na animacjach podczas akcji Fundacji w Realu w Manufakturze. 

Ten wyjazd na pewno na długo zapadnie w pamięci wszystkim kolonistom.


