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Baśniowe zapałki 

 Dziewczynka z Zapałkami działa od 

1998 roku. Ideą naszej fundacji jest pomoc 

Dziewczynce z Zapałkami, która symbolizuje 

dzieci z najuboższych rodzin, pokrzywdzone 

przez los. Pomagamy dzieciom, których życie 

jest podobne do historii tej baśniowej postaci 

i sprawić, by ich życie było lepsze. Aby mogły 

rozwijać się, cieszyć życiem i w przyszłości sa-

me przekazywać dalej dobro, które otrzymały 

od ludzi. Podstawą naszej działalności jest 

sprzedaż baśniowych zapałek.  

 Celem naszych akcji jest pomoc Dziew-

czynce z Zapałkami. Dzięki sprzedaży niezwy-

kłych baśniowych zapałek pomagamy dzie-

ciom potrzebującym ze szkół w całej Polsce – 

dofinansowujemy im posiłki, książki i przybo-

ry szkolne; organizujemy wypoczynek letni 

i ferie zimowe. Z zaprzyjaźnionych szkół pozy-

skujemy wolontariuszy, którzy przebierają się 

za bajkowe postaci. Pod opieką przeszkolone-

go animatora wolontariusze ustawieni przy 

kasach pomagają pakować klientom zakupy 

i zachęcają do zakupu zapałek. Sprzedaż ba-

śniowych zapałek prowadzimy w centrach, 

gdzie otrzymujemy zgodę na wcześniej usta-

lony termin (akcje przeprowadzamy zazwy-

czaj w: piątek ( godz. 16-19) , sobotę (godz. 10

-19) oraz niedzielę (godz.10-16).  Wolontariu-

sze zmieniają się co 3 godziny. Podczas akcji 

przewidziany jest poczęstunek dla dzieci. 

Za uzyskane środki pomagamy dzie-

ciom ze szkół, z których pozyskaliśmy wolon-

tariuszy.  Nasze akcje to niepowtarzalna oka-

zja dla wolontariuszy, aby nauczyć się wspól-

nego, solidarnego działania w szlachetnym 

celu, zapoznać się z problemami społeczny-

mi, a także w blasku miłości i świetle troski 

o słabszych, co tak pięknie wyraził Andersen 

w swoim króciutkim opowiadaniu o dziew-

czynce z zapałkami. 

—————— GAZETKA DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI - nr 2, str. 2 ————— 

 
 

 

Drodzy Przyjaciele Fundacji 
Dziewczynka z Zapałkami! 

 

Przed Wami kolejny numer ga-
zetki „Dziewczynka z Zapałka-
mi”. Chcemy podzielić się 
z Wami naszymi doświadcze-
niami i pokazać ile radości daje 
nam pomoc dzieciom 
z najuboższych rodzin.  

Każdy uśmiech na dziecięcej 
twarzy to dla nas dowód tego, 
że nasza praca ma sens i warto 
się w nią angażować dalej.  

Opowiemy Wam co ciekawego 
wydarzyło się ostatnio w Fun-
dacji, jakie akcje udało nam się 
zorganizować, a także jak pod-
jąć z nami współpracę.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak 
mogłaby wyglądać alternatyw-
na wersja baśni Andersena 
„Dziewczynka z Zapałkami” za-
praszamy do lektury! 

 

Zespół Fundacji Dziewczynka 
z Zapałkami 

 

Dziękujemy naszym Przyjaciołom: 

Od redakcji 



—————— GAZETKA DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI - nr 2, str. 3 ————— 

Wyjazdy do Bukowca zaczynają mieć status legendy w fundacji ;) 

Warto więc dowiedzieć się, co ciekawego wydarzyło się podczas 

tych wyjazdów. O podzielenie się wspomnieniami poprosiliśmy Pre-

zesa Fundacji Dziewczynka z zapałkami – pana Piotra Myśliwca. 

Katarzyna Wrona-  W jakim wieku były dzieci, które pojechały do 

Bukowca? 

Piotr Myśliwiec- Były to dzieci, z którymi współpracujemy przez 

cały rok na terenie naszego regionu i kraju, które pomagają jako 

wolontariusze przy sprzedaży baśniowych zapałek, są to najczęściej 

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Najmłodsza uczestnicz-

ka miała 8 lat, najstarszy uczestnik - 17 lat. 

K.W. - Jaka atrakcja sprawiła największą radość dzieciom podczas 

ferii w Bukowcu? 

P. M. - Trudno jest mi wymienić jedną największą atrakcję. Było  ich 

mnóstwo podczas tych wyjazdów i widać było, że dzieci są zadowo-

lone i usatysfakcjonowane. Myślę, że chodzenie po górach sprawiło 

dzieciom wiele radości, przebywanie ze sobą i z fantastycznymi 

opiekunami. Wyjazd do Karpacza do aquaparku Pana Gołębiew-

skiego także był wspaniały.  Także dyskoteki były świetne i wszyscy 

się wspaniale bawili. Takich dyskotek dawno nie widziałem. Dlate-

go ciężko jest mi taką jedną atrakcję wymienić. 

KW- Czy były organizowane imprezy, podczas których dzieci miały 

możliwość przebrania się za baśniowe postaci? 

P.M. Tak były takie zabawy. Dzieci bawiły się np. w randkę w ciem-

no. W Jeleniej Górze zrobiliśmy event, na którym ja tez się przebra-

łem. Odwiedziliśmy prezydenta Jeleniej Góry, który kupił od nas 

nasze baśniowe zapałki. Wszystkim bardzo się podobało. Na na-

szym facebooku można znaleźć zdjęcia z tego wydarzenia. 

K.W.- Czy jest taki pomysł, żeby powtórzyć te wyjazdy w przyszłym 

roku? 

P.M.- To było łącznie kilka turnusów. U nas jest tak, że ciężko coś 

zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Żyjemy trochę z dnia na 

dzień. Nie wiemy ile zapałek uda się sprzedać ile będziemy mieli 

pieniędzy, kto nam pomoże zorganizować nasze akcje. W tym roku 

nieoczekiwanie spotkaliśmy kogoś, kto zaproponował nam bardzo 

atrakcyjne warunki i po prostu nie mogliśmy nie skorzystać i  zapro-

siliśmy dzieci na ferie. Chcielibyśmy oczywiście organizować jak 

najwięcej takich wyjazdów. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu 

organizowaliśmy takie wakacje i ferie dla ponad 2000 dzieci , także 

dużo więcej niż teraz. 

K.W.- Wiemy już, że było dużo atrakcji, ale czy była taka, która naj-

bardziej zapadła w pamięć? 

P.M.- Ciężko powiedzieć, bo było kilka takich momentów. Na pew-

no wyprawa na Sokolik, kiedy wchodziliśmy na skałę widokową, 

a także, tak jak wspomniałem wcześniej - wyprawa do aquaparku 

i niezapomniane dyskoteki. 

K.W.- A jak na tle innych wyjazdów ocenia Pan ferie w Bukowcu? 

P.M.- Uważam, że była to jedna z lepszych, bardziej udanych im-

prez w fundacji. 

K.W.- Dziękuję za rozmowę. 

P.M.- Dziękuję.  

Wywiad przeprowadziły 

Katarzyna Wrona i Karolina Stępień 

 

Wspomnienia z Bukowca 



—————— GAZETKA DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI - nr 2, str. 4 ————— 

Drużyna Baśniowa w Kotlinie Jeleniogórskiej 

W lutym 2014 roku Fundacja „Dziewczynka 

z zapałkami” zaprosiła do udziału w wyciecz-

kach jednodniowych dzieci z Jeleniej Góry.  

Specjalnie dla nich został przygotowany wiele 

atrakcji zarówno w samej Jeleniej Górze, jak 

i w innych uroczych zakątkach Kotliny Jelenio-

górskiej. Dzieci znajdowały się pod opieką wy-

chowawców z ramienia fundacji i dodatkowo 

miały możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się 

z wolontariuszami z zagranicy (Chorwacja, Bra-

zylia), którzy w ramach projektu wymiany stu-

dentów 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 i Ko-

mendę Straży Pożarnej. Dzieci miały możliwość  

przymierzenia munduru strażaka i mogły posie-

dzieć w wozie strażackim. Ponadto nasza druży-

na obejrzała w kinie film „Garfield”, zwiedziła i 

poznała od strony kulis Filharmonię Dolnoślą-

ską, a także zwiedzała muzea, w tym także Inte-

raktywną wystawę Modeli z klocków LEGO 

w Karpaczu.  

Wśród zajęć były dla dzieci przygotowane ta-

kie atrakcje, jak: zabawy w bawialni dla dzieci, 

wstęp do Parku Wodnego Tropikana przy ho-

telu Gołębiewski w Karpaczu, zajęcia z tenisa 

stołowego, warsztaty glinolepienia i gipsoma-

lowania, 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 znacz-

nie większymi niż na makietach, do Szklarskiej 

Poręby, gdzie dzieci spacerując szlakiem Liczy-

rzepy mogły podziwiać naturę górską, do Kar-

pacza, gdzie mogły poza pluskaniem się 

w basenie odwiedzić Świątynię Wang i mu-

zea. Nie zabrakło też wyzwania w postaci wy-

cieczki górskiej na trasie Bukowiec-Wojanów-

Sokolik-Karpniki.  

Codziennie dla naszych podopiecznych był 

przygotowany ciepły posiłek, często w restau-

racjach o pięknych wnętrzach i pysznym jedze-

niu, a także dodatkowy poczęstunek w postaci 

świeżutkich słodkich bułek i pączków. 

Dzieci uczestniczyły również w zajęciach. 

Chcieliśmy przekazać im ideę wolontariatu, 

który wzmacnia empatię, przekazuje wartości 

i pomaga wychować nowe pokolenie na wspa-

niałych, dobrych ludzi pełnych troski o drugie-

go człowieka. Mamy nadzieję, że choć część 

z dzieci, które zetknęły się z naszą Fundacją, 

będą w przyszłości wspaniałymi ludźmi niosą-

cymi dobro i pomoc dla innych. 

 

___________________________ 

Jeśli: 

- cechuje Cię odpowiedzialność, 

kreatywność, pogoda ducha 

- wkładasz serce w to, co robisz 

- masz dobry kontakt z dziećmi 

(niewymagana, choć mile widziana 

praktyka w świetlicach środowisko-

wych, harcerstwie, wolontariat) 

- wykształcenie min. średnie 

- masz do dyspozycji poszczególne 

weekendy (z piątkiem włącznie) 

- lubisz podróże i poznawanie no-

wych ludzi. 

Mamy propozycję dla Ciebie. 

Aplikacje prosimy przesyłać 

na  fundzz.praca@gmail.com. 

Skontaktujemy się z wybranymi 

osobami. 

UWAGA KURSY! 

Fundacja „Dziewczynka z zapałka-
mi” serdecznie zaprasza na nastę-
pujące kursy: 

 kurs wychowawcy kolonijnego, 

 kurs kierownika kolonijnego, 

 kurs animatora czasu wolnego, 

 kurs pierwszej pomocy przed-
medycznej. 

Kursy organizowane są w siedzibie 
Fundacji „Dziewczynka z zapałka-
mi” przy ul. Gdańskiej 29 w Łodzi. 
Gwarantujemy najwyższą jakość, 
niskie ceny, oraz przyjazną atmos-
ferę. Kursy trwają od piątku do 
niedzieli. Informacje na temat kur-
sów pod numerem telefonu: 793-
678-089 fundzz.kursy@gmail.com.  
Gwarantujemy zatrudnienie! 
Serdecznie zapraszamy. 

 

Praca dla koordynatorów  

zajęć z dziećmi 

PRACA 



KONKURS NA POCZTÓWKĘ  
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w konkursie na pocztówkę! Celem konkursu 

jest   pomoc Dziewczynce z zapałkami i uatrak-

cyjnienie sprzedaży  zapałek. Imiona i nazwiska 

wybranych przez Fundację twórców zostaną  

umieszczone na pocztówkach, które będą do-

stępne w wielotysięcznym nakładzie na obsza-

rze całej Polski. Konkurs polega na stworzeniu 

w programie graficznym pocztówki w wymia-

rze 15 x 10 cm, przedstawiającą tematykę ba-

śniowej „Dziewczynki z zapałkami” autorstwa 

Hansa Christiana Andersena.  

Wszelkie informacje znajdują się w poniższym 

regulaminie. 

Regulamin konkursu: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 

1) Organizatorem konkursu jest Fundacja „ 

Dziewczynka z Zapałkami” z siedzibą w Łodzi 

ul. Gdańska 29. 

2) Konkurs jest organizowany na zasadach 

określonych przedmiotowym Regulaminem 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi prze-

pisami prawa.  

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU: 

1) Konkurs rozpoczyna się z dniem 03.03.2014 

r. i trwa do 30.08.2014 r. Jest to termin, w któ-

rym zainteresowane osoby muszą przesłać 

pracę na adres mailowy:  

konkursy.fundzz@wp.pl 

3.ZASADY KONKURSU 

1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy 

uczeń/ student/ osoba prywatna, która spełnia 

następujące warunki: 

a) W okresie trwania konkursu wyśle na adres 

konkursy.fundzz@wp.pl  

w formacie  .jpg oraz zapisu pliku projektu 

(o ile taki istnieje) obrazu przedstawiającego 

baśniową dziewczynkę z zapałkami. 

b) Przedstawiony obraz będzie w wymiarze 

15 x 10 lub 10 x 15 stworzony w znanym przez 

siebie programie graficznym. 

c) Projekt graficzny oprócz rysunku Baśniowej 

dziewczynki z zapałkami może zawierać tekst 

związany z charakterem i przesłaniem fundacji. 

d) Przesyłając Organizatorowi odpowiedź na 

zadanie konkursowe Uczestnik udziela Organi-

zatorowi jednocześnie zgody (licencji) na wie-

lokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w cza-

sie oraz terytorium wykorzystywanie  

i przetwarzanie przesłanej odpowiedzi. 

e) Poprzez przesłanie do Konkursu odpowiedzi 

w sposób określony w niniejszym Regulaminie 

Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego 

odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani 

prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest  

w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi 

do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie 

z punktem c) powyżej. Jednocześnie Uczestnik 

zrzeka się wobec Organizatora prawa do wyko-

nywania autorskich praw osobistych względem 

w/w odpowiedzi. 

f) W przypadku nierzetelności oświadczenia, 

złożonego razem z akceptacją regulaminu 

określonej przez przystąpienie do Konkursu 

wystąpienia przez osoby trzecie wobec Organi-

zatora z jakimikolwiek roszczeniami związany-

mi  z naruszeniem ich praw w związku z/lub 

poprzez publikację odpowiedzi na zadanie kon-

kursowe zgłoszonej przez Uczestnika. Uczest-

nik ponosi wszelką i pełną odpowiedzialność, 

w tym odszkodowawczą, wobec Organizatora,  

a także natychmiast po zawiadomieniu przez 

Organizatora zwolni Organizatora  

z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi rosz-

czenia w/w osób trzecich.  

2) Z nadesłanych prac jury konkursowe dokona 

wybory najciekawszych prac. Wytypowane 

prace zostaną wydrukowane jako pocztówki. 

Fundacja zobowiązuje się do zareklamowania 

zwycięzców poprzez wymienienie z imienia i 

nazwiska twórców na pocztówkach, które bę-

dą dostępne w wielotysięcznych nakładach na 

obszarze całej Polski.  

—————— GAZETKA DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI - nr 2 str. 5 ————— 

 

 

NA AKCJI 

Coraz więcej młodych ludzi dekla-

ruje się do pracy jako wolontariu-

sze. Są to najczęściej dzieci, ale 

także młodzież i ludzie dorośli. Dla-

czego to robią i jakie korzyści przy-

nosi im wolontariat? 

Otóż wolontariat to nie tylko cha-

rytatywna praca. Jest to również 

samospełnienie i działanie na rzecz 

wyższych idei. Wolontariusze na-

szej Fundacji to najczęściej ludzie 

bardzo zaangażowani w to, co ro-

bią. Mają oni pełną świadomość, że 

każda sprzedana zapałka to szansa 

na pomoc potrzebującemu dziec-

ku. Jednak oprócz samej idei wo-

lontariat to także doświadczenie 

zawodowe i szansa w przyszłości 

na zatrudnienie. Coraz trudniejsza 

sytuacja na rynku pracy sprawia, że 

najłatwiej zdobyć doświadczenie 

właśnie poprzez pracę charytatyw-

ną. 

Wolontariusz to także osoba pozy-

tywnie postrzegana w swoim spo-

łeczeństwie. Szkoły nagradzają 

uczniów punktami, a pracodawcy 

zawsze wystawiają stosowe za-

świadczenia i dyplomy. Oprócz 

tego nasi wolontariusze są pierw-

szymi pretendentami do wyjazdów 

wakacyjnych i zimowych. 

Jeżeli więc dysponujecie wolnym 

czasem, macie wiarę w ludzi i ko-

chacie pomagać innym możecie 

zostać naszymi wolontariuszami. 

Wystarczy, że napiszecie do nas e-

mail na adres fundzz@gmail.com 

oraz jeśli nie jesteście osobami 

pełnoletnimi, dostarczycie zgodę 

rodzica lub opiekuna i już możecie 

wspierać nasze baśniowe akcje 

w centrach handlowych, marke-

tach czy na eventach. Gwarantuje-

my Ci życzliwą atmosferę i pracę 

wśród ludzi o wielkim sercu i pasji. 

Serdecznie zapraszamy do współ-

pracy. U nas każda para rąk jest 

potrzebna i mile widziana. 

Wolontariat 



Był to ostatni dzień Starego Roku. Dziew-
czynka siedziała na ziemi z kilkoma pacz-
kami zapałek. Wiedziała dobrze, że nie 
może wrócić do domu, jeśli ich nie sprze-
da. Było bardzo zimno, dziewczynka mia-
ła sine od zimna nóżki, które próbowała 
podkulić pod swoją sukienkę, żeby było 
trochę cieplej. 

W pewnym momencie pomyślała, że jeśli 
czegoś nie zrobi to zamarznie na śmierć. 
I gdy już zdecydowała się, żeby zapalić 
kilka ze swoich zapałek, żeby się ogrzać, 

stało się coś niespodziewanego. Nagle obok niej pojawiło się kilka 
baśniowych postaci. 

-Co tu robisz dziewczynko?- zapytała jedna z baśniowych postaci. 
W jej głosie słychać było zatroskanie. 

- Sprzedaję zapałki - odpowiedziała dziewczynka i w jej pięknych 
niebieskich oczach pojawiły się łzy. 

To my z chęcią Ci pomożemy - odparła postać z entuzjazmem. 
Twarz dziewczynki rozjaśniła się i pojawił się na niej uśmiech. Ale 
nie był to koniec niespodzianki. Bajkowe postaci  dały dziewczynce 
ciepły posiłek i ciepłe ubranie, zaczęły się z nią bawić. Dziewczynka 
jeszcze nigdy nie była tak szczęśliwa. Baśniowe postaci stanęły 
obok dziewczynki i razem z nią sprzedawały zapałki. Dziewczynce 
nigdy nie było już  zimno. Wkrótce poszła do szkoły, gdzie mogła 
się uczyć i bawić z innymi dziećmi. Gdy dorosła postanowiła sama 
zostać baśniową postacią i pomagać dzieciom pokrzywdzonym 
przez los. 

To właśnie osoby z naszej fundacji starają się być takimi baśniowy-
mi postaciami, które pomagają dzieciom. Wierzymy, że dobro wra-
ca z podwójną energią, dlatego staramy się, aby tego dobra było 
jak najwięcej. A Dziewczynka z zapałkami zawsze była uśmiechnię-
ta. 

Alternatywna historia Dziewczynki z zapałkami 
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Baśniowy kącik 

Kącik dla najmłodszych 

Pokoloruj Niedokończona opowieść 

Imię ...........................................................  
Nazwisko: ................................................  
Adres .........................................................  
 ..................................................................  
Nr telefonu ...............................................  

Wszyscy znamy baśń Andersena „Dziewczynka z za-

pałkami”. W części z nas podczas lektury obudziła się 

niezgoda na tak okrutny los małej i biednej dziew-

czynki. Jak mogłaby inaczej potoczyć się historia 

dziewczynki z zapałkami? Jeśli masz jakiś oryginalny 

pomysł na alternatywną historię dziewczynki z zapał-

kami napisz swoją wersję tej popularnej baśni w for-

mie wiersza, przynieś w  wersji wydrukowanej i zo-

stawi go u naszych opiekunów w trakcie akcji, bądź 

prześlij na adres Fundacji. Pośród uczestników zaba-

wy rozlosujemy nagrody.  
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Sprawozdanie za rok 2013 

Przedstawiamy przegląd i krótkie podsu-
mowanie naszej działalności w 2013 r. 
1. Ferie zimowe 2013 
W okresie ferii zimowych, w roku szkol-
nym 2012/2013, Fundacja zorganizowała 
dla dzieci półkolonie w Łodzi. W organizo-
wanych przez Fundację feriach wzięło 
udział 30 dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Zajęcia odbywały się 
w dwóch terminach: 11-15.02.2013  
i 18-22.02.2013.  
 
2. Zajęcia pozaszkolne 
W roku szkolnym 2012/2013 odbywały się 
w Fundacji zajęcia pozaszkolne dla dzieci 
i młodzieży rodzin ubogich i zagrożonych 
wykluczeniem.  Nasi podopieczni, pod 
okiem opiekunów, mogli odrabiać prace 
domowe, wyrównywać zaległości szkolne. 
Ponadto uczestniczyli w zajęciach plastycz-
nych, muzycznych i rekreacyjnych. 

3. Wakacje 2013 
W lipcu i sierpniu 2013 udało nam się zor-
ganizować dla dzieci liczne wycieczki jed-
nodniowe. Wycieczki odbywały się w kilku 
miastach w Polsce: w Grudziądzu, Ełku, 
Tczewie, Świnoujściu oraz w Łodzi. W każ-
dej z nich uczestniczyło po ok. 15 dzieci 
w różnym wieku. W trakcie trwania wycie-
czek dzieci miały zapewniony bezpłatny 
transport, wyżywienie i liczne atrakcje. 
Podopieczni uczestniczyli w zajęciach edu-
kacyjnych i rekreacyjno-sportowych. Na 
dzieci czekały również wyjścia do teatru, 
muzeum, ośrodków jeździeckich. Ponadto, 
brały udział w zajęciach ceramicznych, gra-
ły w kręgle, chodziły na baseny i do kina.  
 
4.Wycieczka z Warszawy 
W dniach 12-13 września 2013 roku odby-
ła się wycieczka młodzieży z Warszawy. 
Fundacja zorganizowała w Łodzi pobyt 18 
uczniom z warszawskiego Gimnazjum nr 

36. Uczniowie zwiedzili m.in.: Muzeum 
Kinematografii i Szkołę Filmową – słynną 
łódzką Filmówkę, którą kończyli znakomici 
polscy aktorzy. Ciekawą atrakcją dla gim-
nazjalistów było wyjście do Radia Parada. 
Ogromne zainteresowanie wzbudziło Mu-
zeum Dętka przy Placu Wolności. Podczas 
pobytu uczniów w Łodzi nie mogło zabrak-
nąć również spaceru ulicą Piotrkowską – 
jedną z najdłuższych ulic handlowych 
w Europie. 
 
5. Wycieczka z Legnicy 
W dniach 27-30 listopada 2013 r. gościli-
śmy młodzież z Gimnazjum nr 1 w Legnicy 
wraz z nauczycielkami – Panią Mirosławą 
Piątek i Panią Haliną Nowak. Wycieczka 
liczyła 17 uczniów i 2 opiekunki. Gimnazja-
liści zwiedzili Muzeum Farmacji przy Placu 
Wolności, gdzie na warsztatach mogli nau-
czyć się jak od podstaw zrobić tabletkę. 
Również w Muzeum Włókiennictwa ucz-
niowie wykazali się inwencją twórczą, po-
nieważ brali udział w warsztatach tkackich, 
na których własnoręcznie wykonywali 
bransoletki. W Palmiarni, oprócz darmo-
wego zwiedzania z przewodnikiem, mło-
dzież wzięła udział w andrzejkowych wróż-
bach. Popołudniami, w siedzibie Fundacji 
pod okiem instruktorek ćwiczyli tańce to-
warzyskie, irlandzkie i hip-hop.  
 
6. Wolontariusze z łódzkich szkół 
„Dziewczynka z zapałkami" zaprosiła do 
współpracy uczniów z łódzkich szkół. 
Od 30 X 2013 r., blisko 400 wolontariuszy 
pomaga nam przy pakowaniu baśniowych 
zapałek. W projekt zaangażowanych jest 
już kilkanaście szkół.  

To tylko niektóre aspekty działalności 
naszej fundacji. Po więcej informacji za-
praszamy na stronę www.dzz.org.pl 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

Jest bardzo wiele możliwości na 
wsparcie naszej Fundacji. Przede 
wszystkim na bieżąco potrzebujemy 
nowych rąk do pracy, szczególnie 
wolontariuszy do udziału w naszej 
charytatywnej sprzedaży baśnio-
wych zapałek. Jeżeli więc dysponu-
jesz wolnym czasem i masz ochotę 
zrobić coś dobrego dla potrzebują-
cych dzieci zapraszamy cię do na-
szej Fundacji. Wystarczy, że napi-
szesz do nas wiadomość e-mail, 
a na pewno ktoś się z Tobą skontak-
tuje. 
Jeżeli masz ukończone 16 lat mo-
żesz również podjąć z nami współ-
pracę jako młodzież pracująca, pro-
mując naszą Fundację poprzez kol-
portaż baśniowych materiałów pro-
mocyjnych. W ten spsób masz szan-
sę na dorobienie sobie do kieszon-
kowego. W trakcie roku szkolnego 
poszukujemy również osób chęt-
nych do pracy wyjazdowej w cha-
rakterze opiekunów naszych akcji 
na terenie całego kraju. 
 
Jeżeli natomiast dysponujesz środ-
kami finansowymi zachęcamy cię 
do zakupu naszych baśniowych 
zapałek, kartek pocztowych i oczy-
wiście książki Dziewczynka  
z zapałkami, opowiadającej  
o losach naszej organizacji. Każda 
nawet najmniejsza kwota to ogrom-
ne wsparcie dla potrzebujących. 

Jeżeli więc zechcesz zakupić nasze 
materiały prosimy cię o wpłatę na 
konto Fundacji, a na Twoje nazwi-
sko zostanie wysłana paczka 
z baśniowymi gadżetami. 
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Nie pytaj - przeczytaj 
czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Fundacji, 

przeczytacie w naszej książce 

 

Zachęcamy do zakupu książki opowiadającej o przygodach naszej fun-
dacji. Niedawno ukazała się już trzecia i czwarta część opowiadań - 
prawdziwych historii i perypetii Fundacji „Dziewczynka z Zapałkami”. 
 
Sugerowana cena 50 zł. Zawsze jest promocja i możesz zapłacić mniej, 
ale jeśli będziesz chciał dać więcej, to Dziewczynka z Zapałkami się nie 
obrazi ;) 
 
Fragment  tomu 4: 

Tak jak każdy z nas cieszy się na spotkanie z ludzką życzliwością i miłością, 

kiedy to otrzymujemy czasami więcej niż byśmy  się spodziewali i chce nam 

się wtedy żyć, z nadzieją spogląda w przyszłość , tak przykro i boleśnie  (…) 

odbiera się spotkania z  ludźmi, którzy zapominają  o miłości, a dalej życzli-

wości i po prostu o drugim człowieku(…) . Ale przecież nie wszystkie anioły 

upadną , a może nawet te upadłe odzyskają kiedyś swoją moc i pewnego 

dnia wzniosą  się wysoko, do samego nieba i dalej do gwiazd  (…) poza grani-

ce ludzkiej wyobraźni. 

 

Jeśli  chcesz nabyć książkę „Dziewczynka z  zapałkami” skontaktuj się 
z nami. Wyślij e-mail na adres fundzz@gmail.com , zadzwoń (42)
6310387 lub przyjdź do nas , do Fundacji, do naszego Baśniowego 
Zamku, miejsca zupełnie niespotykanego , gdzie zawsze gość jest trak-
towany zgodnie z zasadą naszych pradziadów „Gość w dom, Bóg 
w dom”. 

_________________________________________ 
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Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” 

ul. Gdańska 29 

90-715 Łódź, POLAND 

tel./fax 00 48 42  631-03-87 

e-mail: fundzz@gmail.com 

 

Biuro czynne: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 - 16.00 
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Zachęcamy do zakupu naszych       

baśniowych zapałek 

Bank: Bank Pocztowy S.A. O/Łódź 

Numer konta: 63 1320 1449 2633 4961 2000 0001 

(wpłaty krajowe) 

Numer konta: 36 1320 1449 2633 4961 2000 0002 

(wpłaty zagraniczne) 
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