
Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2017 

 

W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało siedemnastoletnią działalność: 

 

1. Prowadziliśmy świetlicę integracyjną w ramach której odbywały się zajęcia dla dzieci i 

młodzieży sprawnych inaczej i nie tylko,  

2. Byliśmy  w liczbie 100 osób na czterodniowej wycieczce: Pod Grunwaldem, gdzie oglądaliśmy 

bitwę wojsk Polskich z Krzyżakami, w Nowym Mieście Lubawa, gdzie złożyliśmy hołd 

Żołnierzom Niezłomnym, zwiedziliśmy Tomaszów Mazowiecki oraz zameldowaliśmy się na 

Szańcu maj. Hubala.  

3. Uczestniczyliśmy w 4 dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy 50 osób 

4. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Wspólnocie Wiara i Światło z Żywca i Przedszkolu nr 

100 w Krakowie b) osobom indywidualnym, tak by mogły pozyskać pieniądze z 1%  

5. Redagujemy stronę www.dzieciserc.pl  i  www.golgotabeskidow.pl 

6. Współpracowaliśmy z mediami – prowadzimy kronikę z art. prasowymi 

7. Zorganizowaliśmy dla dzieci i osób niepełnosprawnych imprezy integracyjne:  

 

 Z 2/3 grudnia dziękowaliśmy  podczas nocnego czuwania w Częstochowie za 

beatyfikację naszego Patrona O. Michała Tomaszka – misjonarza z Peru  

 Uczestniczyliśmy w rozgrywkach w Boccię w Suchej Beskidzkiej gdzie zajęliśmy III 

miejsce wśród drużyn z Małopolski i Śląska  

 Dzień Dziecka zabawa integracyjna w plenerze 

 XVI Rajd Razem Raźniej na Matyskę  

 XIV Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu 

ruchu  

 XIII Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy sztukę plenerową 

Czasy potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie – oraz przeprowadziliśmy XI 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych.  

 IX Pieszą pielgrzymkę z Bielska – Białej do Radziechów dla około 300 uczestników 

,,Ogień Lolek” trasa liczy 33 km  

 Zorganizowaliśmy ,,Płomień Pamięci” w rocznicę śmierci JP II 

 Współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Żywcu, w 

tym V ogólnopolski bieg Tropem Wilczym 

 Wspólnie z Polonijnym Klubem Aktywności Sportowej PAKAs z Wiednia 

uczestniczyliśmy w Biegu Pocztyliona, na naszym terenie, oraz byliśmy na Górze 

Kahlenberg – na zakończeniu biegu i uroczystościach związanych z obchodami 

rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej   

 Pieszo pielgrzymowaliśmy na odpust do Św. Anny u Dziadka  w Radziechowach 

 16 grudnia po raz V na zaproszenie organizatorów, uczestniczyliśmy w obchodach 

Pacyfikacji Kopalni Wujek – połączone ze zwiedzaniem muzeum Kopalni Wujek w 

Katowicach 

 Na zaproszenie gr. rekonstrukcyjnej Małopolskiej Chorągwi Husarskiej byliśmy w 

Konarach gdzie wspólnie z WTZ i DPS oglądaliśmy popisy jazdy konnej i wspólnie 

bawiliśmy się. Wyjazd był również szkoleniem dla nowych wolontariuszy 

 Od Solidarności gr. Browar Żywiec i domowego Kościoła z Żywca pozyskaliśmy 

bilety do kina. 3 x 30 biletów i 1x 40 biletów  

 Tradycyjne spotkanie ze Św. Mikołajem: w Końskiej Doli 

 Pamiętaliśmy o zmarłych, a leżących na naszym cmentarzu. Zwłaszcza o Staszku 

Pietraszce – studencie piątego roku fizyki na UJ, zamordowanego 1977 r. przez 

ówczesną władzę. O Żołnierzu z oddziału Sztubaka, Edwardzie Hudziec ps. "Brzoza" z 

VII okręgu NSZ, który zginął 21.07.1946 r. 

 Pieszo pielgrzymowaliśmy po Łękawicy – szliśmy śladami naszego Patrona  

http://www.dzieciserc.pl/
http://www.golgotabeskidow.pl/


      O. Michała Tomaszka z Jego rodzinnego domu do kościoła 

 Wykonaliśmy ponad 3000 szt. Paczuszek z siankiem wigilijnym – jako podziękowanie 

za 1% od podatku, które roznieśliśmy po domach – do skrzynek na listy w 

Radziechowach, a w Wieprzu przekazaliśmy uczniom SP i Gimnazjum 

 Pięciokrotnie przeprowadziliśmy akcję jabłko – dostarczając najbardziej potrzebującym 

otrzymane owoce od Fundacji Pomocy Dzieciom na ul. Witosa w Żywcu , akcję 

przeprowadziliśmy przy współpracy: Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, OSP z 

naszych  sołectw, jak również prywatnych osób i Radnych naszej Gminy. 

Braliśmy czynny udział we wszystkich spotkaniach organizowanych dla osób sprawnych inaczej na 

terenie Powiatu Żywieckiego.  

Całą nasza działalność mogliśmy prowadzić dzięki rzeszy Dobrych Ludzi, którzy darowiznami, 1% od 

podatku, czy pracą umożliwiali istnienie. 

Podczas Pielgrzymowania zawsze pamiętaliśmy w modlitwie o naszych Darczyńcach, by Nasz Pan za 

ich dobro obdarowywał ich swymi łaskami, a Matka Najświętsza, Niepokalana Dziewica  zawsze 

tuliła do serca. Przeciwnikom również dziękujemy, bowiem stanowią naszą siłę napędową do dalszego 

działania. W naszym stowarzyszeniu szesnasty rok nikt nie ma etatu. Wszystkie prace wykonujemy 

wolontariatowo. Wszystkie dane można sprawdzić na www.dzieciserc.pl  i www.golgotabeskidow.pl   

 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszego Darczyńcy, który wytrwale przywraca 

budynek na Abramskiej 2 do życia   

Jest tam jeszcze wiele pracy,  więc czekamy na pomoc.  

Jadwiga Klimonda  
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