
Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Dzieci Serc za rok 2020 

 

W ciągu roku Stowarzyszenie kontynuowało 20 rok działalności: 

 

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

młodzieży sprawnych inaczej i nie tylko pod hasłem ,,Poznajemy zwierzęta z wierszami Jana 

Brzechwy” oraz ciąg dalszy programu: ,,Tańcowała igła z nitka” w ramach Świetlicy 

zorganizowaliśmy półkolonię, realizując wniosek GOPS pt. ,,Moje Wakacje w czasie epidemii” 

2. Na zaproszenie ZSS w Andrychowie uczestniczyliśmy w zabawie Noworocznej  

3. Uczestniczyliśmy w żywieckiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy 43 osób; 1 dzień Leśniów, 

powrót i 2 dzień Częstochowa. W Pielgrzymce konnej i zaprzęgów konnych w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Wyjazd do Czernichowa. Na prymicje do O. Stanisława Bieguna naszego 

wolontariusza, Na uroczystościach odsłonięcia tablicy w Łazach oraz na spotkaniu z 

Prezydentem A. Dudą w Skoczowie     

4. Udostępniliśmy nasze konto bankowe: a) Przedszkolu nr 100 w Krakowie b) osobom 

indywidualnym, tak by mogły pozyskać fundusze z 1% w kwocie 83.843,50 zł  

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:  

 

 XVI Zaduszki Narodowe na Matysce, podczas których wystawiliśmy sztukę plenerową 

Czasy potopu szwedzkiego na Żywiecczyźnie – oraz przeprowadziliśmy XIV 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych. Obydwa wydarzenia pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy  

 Współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Żywcu, w 

tym VIII ogólnopolski bieg Tropem Wilczym 

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

 Dbaliśmy o groby Legionistów, mogiły: Powstańca Styczniowego – Jakóba Sliźa, 

Spadochroniarza spod Arnhem – Karola Tlałki, Żołnierzy Wyklętych, Działaczy 

Solidarności,   uczestniczyliśmy 1 sierpnia na Żywieckim Rynku w spotkaniu z okazji 

godz. W oraz 11 listopada na cmentarzu Legionistów  

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

Pacyfikacji Kopalni Wujek   

 Tradycyjne spotkaliśmy się ze Św. Mikołajem 

 Pamiętaliśmy o zmarłych, a leżących na naszym cmentarzu. Zwłaszcza S. Pietraszce  

 Uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych na 

Zapolance oraz w Starym Grodkowie  

 Na zaproszenie Kwartalnika Wyklęci uczestniczyliśmy w IV Gali Kwartalnika Wyklęci   

 Wykonaliśmy ponad 1800 szt. Paczuszek z siankiem wigilijnym – jako podziękowanie 

za 1% od podatku 

  
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 dwudziesty 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 opłacał nam wyjazdy na basen. To wspaniała rehabilitacja.  

Jadwiga Klimonda  
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