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W lutym 2014 roku Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” zaprosiła do udziału w 
wycieczkach jednodniowych dzieci z Jeleniej Góry.  
 
Specjalnie dla nich został przygotowany szereg atrakcji zarówno w samej Jeleniej Górze, jak i 
w innych uroczych zakątkach Kotliny Jeleniogórskiej. Dzieci znajdowały się pod opieką 
wychowawców z ramienia fundacji i dodatkowo miały możliwość poznania i zaprzyjaźnienia 
się z wolontariuszami z zagranicy (Chorwacja, Brazylia), którzy w ramach projektu wymiany 
studentów również uczestniczyli w zajęciach. 
 
Codziennie czekała na dzieci nowa wspaniała przygoda, podróże i dużo ruchu na świeżym 
powietrzu.  
 
Podczas wycieczek Baśniowa Drużyna „Dziewczynki z zapałkami odwiedziła między innymi 
Prezydenta Miasta Jelenia Góra, gdzie zainteresowała się projektem miejscowa prasa, 
Komendę Straży Pożarnej, gdzie dzieci przymierzały mundur strażaka i mogły siedzieć w 
wozie. Ponadto nasza drużyna obejrzała w kinie film „Garfield”, zwiedziła i poznała od 
strony kulis Filharmonię Dolnośląską, a także zwiedzała muzea w tym także Interaktywną 
wystawę Modeli z klocków LEGO w Karpaczu.  
 
Wśród zajęć były dla dzieci przygotowane takie atrakcje, jak: zabawy w bawialni dla dzieci, 
wstęp do Parku Wodnego Tropikana przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu, zajęcia z tenisa 
stołowego, warsztaty glinolepienia i gipsomalowania, wizyta w Parku Rozrywki Esplanada w 
Szklarskiej Porębie.  
 
Wycieczki wyjazdowe odbyły się do Kowar, gdzie dzieci zwiedzały Ratusz,  Kopalnię 
„Liczyrzepy”, a także Park Miniatur, który zachwyca miniaturowymi budowlami znacznie 
większymi niż na makietach, do Szklarskiej Poręby, gdzie dzieci spacerując szlakiem 
Liczyrzepy mogły podziwiać naturę górską, do Karpacza, gdzie mogły poza pluskaniem się w 
basenie odwiedzić Świątynię Wang i muzea. Nie zabrakło też wyzwania w postaci wycieczki 
górskiej na trasie Bukowiec-Wojanów-Sokolik-Karpniki.  
 
Codziennie dla naszych podopiecznych był przygotowany ciepły posiłek, często w wybitnych 
restauracjach o pięknych wnętrzach i pysznym jedzeniu, a także dodatkowy poczęstunek w 
postaci świeżutkich słodkich bułek i pączków. 
 
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach z wolontariatu, który niezmiennie wzmacnia 
empatię, przekazuje wartości i pomaga wychować nowe pokolenie na wspaniałych, dobrych 
ludzi pełnych troski o drugiego człowieka. 


