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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2010

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 2010 r. 

1. Ferie

Półkolonie organizowane przez Fundację  „Dziewczynka z  zapałkami”  miały swój  początek  15 

lutego 2010 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Gdańskiej 29 o godz. 9:00. grupa łódzka liczyła 18 

osób.  Opiekę  nad  dziećmi  sprawowały  podczas  obu  tygodni  Panie:  Ewa  Czerwińska  i  Alicja 

Jaworska.  Kontakt  między opiekunami  a Fundacją  podczas trwania ferii  nie budził  zastrzeżeń. 

Zajęcia trwały od godz. 8:00 do 17:00 – w zależności od przewidzianych atrakcji na dany dzień. Na 

długo przed początkiem ferii  w Fundacji  trwały prace całego zespołu dla zapewnienia naszym 

uczestnikom najlepszych atrakcji, dzięki czemu dzieci mogły korzystać z basenu, lodowiska, kina, 

kręgielni, gościły w Elektrociepłowni, Instytucie Europejskim, Policji, Straży Miejskiej i Palmiarni. 

Podczas ferii Fundacja zapewniła dzieciom gorący posiłek w postaci zupy oraz słodkiego dodatku. 

W ramach pomocy Fundacji dzieci uczestniczyły w dwóch akcjach marketowych w Realu. Ferie 

zakończyły się 26 lutego 2010 r. degustacją lodów. 



2. Wycieczki

Dzieci z Grodziska Wielkopolskiego w Giżycku (25.06.-1.07.2010 r.)

W dniach 25.06 – 30.06.10 r. odbyła się wycieczka do Giżycka, jej uczestnikami było siedmioro 

dzieci z Grodziska Wielkopolskiego. W programie wycieczki zapewniono atrakcje turystyczne oraz 

rozrywkowo – rekreacyjne. Swój pobyt w Giżycku dzieci rozpoczęły od zwiedzania urokliwego 

miasta,  piękno  krainy  tysiąca  jezior  mogły  podziwiać  nie  tylko  w  czasie  spacerów,  ale  także 

podczas rejsu łodzią motorową  na jeziorze Niegocin. Duże zainteresowanie wzbudziła Twierdza 

Boyen,  która  dostarcza  wiele  ciekawostek  historycznych  z  regionu.  Dzieci  z  Grodziska 

Wielkopolskiego  miały  też  okazję  poznać  kulturę  i  folklor  ziem  wschodnich  w  czasie 

odbywających  się  Dni  Kultury  Ukraińskiej  oraz  posłuchać  muzyki  szantowej  w  wykonaniu 

lokalnych  zespołów.  Na  drobne  szaleństwa,  jak  np.  jazda  samochodzikami  oraz  przejażdżka 

karuzelami uczniowie mieli okazję w lunaparku, a ci, którzy chcieli być pięknie opaleni i wykąpać 

się w mazurskim jeziorze też mieli taką możliwość. Dzieci z Grodziska Wielkopolskiego wracały 

do domu zadowolone z wakacyjnego pobytu w Giżycku, a także z powodu zawartych nowych 

znajomości z grupą z Wadowic. Szkoda było im wyjeżdżać, bo chętnie zostaliby dłużej. Wrażenia z 

wycieczki były pozytywne, więc na pewno będą wzbudzać miłe wspomnienia. 

Dzieci z Drezdenka w Łodzi (17.05.-21.05.10 r.)

W maju gościły u nas dzieci z Drezdenka, które spędziły w Łodzi 5 cudownych dni. W baśniowym 

świecie  Fundacji  brały  udział  w  konkursie  bajki,  który  wzbudził  wiele  emocji.  Uczniowie  z 

Drezdenka mieli  okazję  zwiedzić  Łódź  wzdłuż  i  wszerz. Poznały najciekawsze zakątki naszego 

miasta.

Pierwszy dzień  w Łodzi  rozpoczął  się  na komendzie  policji,  gdzie  dzieci  obejrzały  specjalnie 

przygotowany  pokaz  slajdów  i  zwiedziły  wszystkie  zakamarki  budynku  policji.  Kolejnym, 

interesującym  punktem  zwiedzania  było  łódzkie  Planetarium.  Po obiedzie  wszystkie  dzieci 

przeniosły się do magicznego świata, dzięki pobycie w kinie IMAX na filmie „Alicja w krainie 

czarów”. 

Następny dzień rozpoczął się aktywnie – dzieci spędziły go na basenie w Kompleksie Aquapark 

Fala. Po tam mile spędzonym poranku, wszyscy udali się do łódzkiego Experymentarium. Byli pod 

wrażeniem, jakie tajemnice kryje w sobie fizyka, zwykle nielubiana jako szkolny przedmiot. Po 

emocjach w Experymentarium nasi podopieczni wzięli udział w zajęciach teatralnych, a po kolacji 

odbyła się dyskoteka, na której wszyscy świetnie się bawili. 



Kolejny dzień również był bogaty w atrakcje. Już od porannych godzin dzieci spędzały radosne 

chwile  na  ściance  wspinaczkowej  w  Manufakturze.  Po  obiedzie  wszyscy  przespacerowali  się 

najdłuższą ulica handlową w Europie – ulicą Piotrkowską. Dodatkowo, wzięły udział w konkursie 

plastycznym na Pasażu Schillera przy Piotrkowskiej. Po kolacji odbyły się jeszcze gry i zabawy w 

hostelu, z czego największe emocje wzbudziły kalambury. 

Ostatnie dni wycieczki upłynęły w radosnej atmosferze – dzieci z Drezdenka zwiedziły łódzkie 

ZOO i  korzystały  z  uciech  Wesołego  Miasteczka.  Wieczorami  zaś  spędzały  miłe  chwile  przy 

ognisku  i  na  pożegnalnej  dyskotece.  Dzień  przed  wyjazdem  udało  im  się  jeszcze  obejrzeć 

wzruszający spektakl „Kopciuszek” w Teatrze Arlekin. 

3. Wakacje

Dzieci z Żagania i Elbląga w Łodzi

W dniach 24-31 lipca 2010 roku odbyła się wycieczka uczniów ze szkół z Żagania i Elbląga do 

Łodzi. Grupa liczyła 18 osób, w tym 11 z Żagania i  7 z Elbląga. Opiekunami wycieczki byli: 

Aleksandra Zajfert i  Karol Jędruszak. Na młodzież, w czasie ich pobytu w Łodzi czekał szereg 

atrakcji,  imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez koordynatora 

wycieczki. 

Dzieci skorzystały z wyjścia do kręgielni w Manufakturze, Experymentarium czy wizyty na basenie 

„Wodny Raj”  oraz „Promyk”.  Jednak to nie koniec atrakcji.  W Łodzi czekały na nich również 

zajęcia z Capoiery, tenisa ziemnego i zabawy na ściance wspinaczkowej. Ładna pogoda zachęcała 

do spacerów – koloniści odwiedzili również łódzkie ZOO. A popołudniami czekał na nich seans w 

kinie „Bałtyk”. 

Podczas obecności w hostelu dzieci miały również zorganizowane różne gry i zabawy, zapewniony 

dostęp do gier planszowych, stołu do tenisa, piłek oraz zestawów do rysowania. 

Grupa zaproszona do Fundacji była bardzo sympatyczna, zdyscyplinowana i obowiązkowa. 

Dzieci z Chełmna w Łodzi

 Kolonie dzieci z Chełmna odbyły się w dniach 9.08.-12.08.2010 roku. Wycieczka rozpoczęła się 

wyjazdem do Torunia. Dzieci dotarły do Łodzi w niedzielę późnym wieczorem. W koloniach brało 

udział  11  osób,  w  tym  10  dzieci  z  Chełmna,  które  uczestniczyły  w  weekendowej  zbiórce 

poprzedzającej kolonie. 

Dzięki  ciekawemu programowi uczestnicy kolonii  nie mogli  narzekać  na nudę,  pierwszy dzień 

rozpoczął się zwiedzaniem Manufaktury, gdzie można było spędzić miło czas na sztucznej plaży. 



Dzieci,  ze  względu  na  słoneczną  pogodę,  były  zachwycone  wejściami  na  basen.  Ciekawymi 

atrakcjami były też:  wyjście do ZOO  i  zajęcia z fizyki w Experymentarium. Większość  grupy 

nigdy nie była w takich miejscach – wycieczki sprawiły dzieciom dużą  frajdę  oraz możliwość 

poznania czegoś nowego. 

Kolonie były udane i na pewno pozostaną w pamięci kolonistów na długo. 

Wycieczka dzieci z Kalisza i Kluczborka do Warszawy

 Wycieczka do Warszawy odbyła się w terminie 16-22.08.2010 roku. W wycieczce brało udział 6 

dzieci z Kalisza i 10 z Kluczborka. Opiekunami wyjazdu były: Agnieszka Mazur i Edyta Somerfeld. 

Koloniści nocowali w Gimnazjum nr 466 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3. 

Program  wycieczki  obejmował  zwiedzanie  Zamku  Królewskiego,  rejs  po  Wiśle  tramwajem 

wodnym,  spacer  po  Krakowskim Przedmieściu  i  Nowym Świecie,  zwiedzanie  Starego Miasta, 

spacery po najpiękniejszym w Polsce Parku Skaryszewskim i Ogrodzie Dachowym BUW. Poza tym 

dzieci  miały możliwość  zwiedzania Łazienek Królewskich wraz z obiektami na terenie parku i 

Muzeum Techniki. 

Z  racji  tego,  iż  koloniści  podczas  pobytu  w  Warszawie  zdobywały  dużo informacji  o  stolicy, 

opiekunowie zrobili im quiz z nagrodami. Dzieci poprawnie odpowiadały na wszystkie pytania – w 

końcu chętnie poznawały nowe miejsca. 

Śniadania i kolacje przygotowywane były na stołówce szkolnej, natomiast obiady były zapewnione 

w restauracjach. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z programu wycieczki – wracali do domu z uśmiechem na ustach.


