Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2019
W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało dwudziestoletnią działalność:
1. Prowadziliśmy świetlicę integracyjną w ramach której odbywały się zajęcia dla dzieci i
młodzieży sprawnych inaczej i nie tylko pod hasłem ,,Tańcowała igła z nitką ..”
2. Byliśmy w liczbie 80 osób na czterodniowej wycieczce w Niepokalanowie – pierwszy dzień
oraz w Warszawie gdzie zwiedziliśmy: Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum na Rakowieckiej, Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto, budynek
Sejmu.
3. uczestniczyliśmy w 4 dniowej żywieckiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy 43 osób
4. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Przedszkolu nr 100 w Krakowie b) osobom
indywidualnym, tak by mogły pozyskać fundusze 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
 Dzień Dziecka zabawa integracyjna w plenerze
 XVIII Rajd Razem Raźniej na Matyskę
 XVI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu
ruchu
 XV Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy sztukę plenerową
Czasy potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie – oraz przeprowadziliśmy XIII
Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych.
 Zorganizowaliśmy ,,Płomień Pamięci” w rocznicę śmierci JP II
 Współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Żywcu, w
tym VII ogólnopolski bieg Tropem Wilczym
 Wspólnie z Polonijnym Klubem Aktywności Sportowej PAKAs z Wiednia
uczestniczyliśmy w Biegu Pocztyliona, na naszym terenie,
 Pieszo pielgrzymowaliśmy na odpust do Św. Anny u Dziadka w Radziechowach
 16 grudnia po raz VI 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. 2 x 20 biletów.
 Tradycyjne spotkanie ze Św. Mikołajem: w Końskiej Doli
 Pamiętaliśmy o zmarłych, a leżących na naszym cmentarzu. Zwłaszcza S. Pietraszce,
Żołnierzu AK, Spadochroniarzu spod Arnhem
 Pieszo pielgrzymowaliśmy z Rychwału do Łękawicy – szliśmy śladami naszego
Patrona bł. O. Michała Tomaszka do kościoła, a po mszy św. powędrowaliśmy do jego
rodzinnego domu
 Wykonaliśmy ponad 1800 szt. Paczuszek z siankiem wigilijnym – jako podziękowanie
za 1% od podatku, które roznieśliśmy po domach
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 umożliwiają nam 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
a obecnie na FB

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszego Darczyńcy, który przywrócił budynek na
Abramskiej 2 do życia  oraz raz w tygodniu opłaca nam wyjazd na basen.
Jadwiga Klimonda

