
W dniach od 26 kwietnia do 1 maja w Szklarskiej Porębie Fundacja Dziewczynka z zapałkami zorganizowała obóz 

integracyjny dla dzieci. Wyjazd był połączony z akcją, podczas której 9 najlepszych wolontariuszy zdobyło jeden 

z najwyższych szczytów Karkonoszy – Szrenicę (1362 m n.p.m.). Jest to  szczyt górski położony w zachodniej czę-

ści Karkonoszy, w pobliżu granicy państwowej z Czechami. Akcja jest wyjątkowa— młodzież dotarła na górę na ro-

werze wspólnie z dziewczynką z zapałkami.  Jest to kontynuacja naszego happeningu Dziewczynka z zapałkami na 

rowerze rozpoczętego w 2012 roku.  

Ze szczytu Szrenicy wolontariusze wraz z naszą dziewczynką  z zapałkami wezwali wszystkich ludzi dobrej woli do 

pomocy. Nasza akcja jest happeningiem i apelem, prośbą do wszystkich o pomoc dla naszej  misji sprzedaży  ba-

śniowych zapałek trwającej już 16 lat. Szczególnie prosimy dyrektorów  sklepów i zarządców sieci handlowych, 

gdzie działania dziewczynki z zapałkami są ograniczone, o pozwolenie na naszą baśniową sprzedaż zapałek. Jedno-

cześnie  chcielibyśmy podziękować wszystkim,  dzięki którym dziewczynka z zapałkami może sprzedawać swoje za-

pałki, a tym samym  pomagać dzieciom na terenie całego kraju. Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy decydują się na 

współpracę z nami są dla nas bohaterami. Razem walczymy o lepszy świat i lepsze życie dla potrzebujących dzieci, 

wspólnie tworzymy przeciwwagę dla zła na jakie narażone są często nasze dzieci. Zielona szkoła w Szklarskiej Porę-

bie została zorganizowana dla 80 dzieci z 5  miast Polski.  W wydarzeniu wzięli również udział zagraniczni studenci 

(wolontariusze Fundacji) z Francji, Brazylii, Iranu, Indii i Chorwacji. Uczestnicy wyprawy promowali również książ-

kę o przygodach naszej Fundacji, z której dochody przeznaczane są na ratowanie naszej Dziewczynki z zapałkami.  

Ze szczytu  Szrenicy zwracamy  się z apelem o możliwość regularnego kontynuowania naszych akcji sprzedaży ba-

śniowych zapałek i systematycznej pomocy Dziewczynce z zapałkami. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i li-

czymy na dalszą współpracę. Prosimy, przyjmijcie ciepło naszą dziewczynkę z zapałkami. 

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI NA ROWERZE  ZDOBYŁA KARKONOSZE! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.

