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HISTORIA STOWARZYSZENIA ŻAR SERCA 

POCZĄTKI:  

Stowarzyszenie Żar Serca zostało zarejestrowane w KRS we wrześniu 2017 roku.  Poprzedzeniem jego 

zaistnienia była akcja społeczna, którą zorganizowała i poprowadziła Pani Ewa Kołodziejczyk- obecna 

prezes Stowarzyszenia oraz autorka i ilustratorka książek. Prywatnie mama nastoletniej Kingi, która w 

2012 roku stoczyła zwycięską walkę z nowotworem złośliwym.  Jej twórczość jest wyrazem pasji i 

wdzięczności za odzyskane zdrowie jej dziecka. Pragnie także w ten kreatywny sposób wspierać inne 

dzieci, które zmagają się ze swoimi chorobami.  

Link do pierwszej akcji (styczeń 2017): https://polakpotrafi.pl/projekt/wydanie-bajki-dla-dzieci-akcja-

charytatywna 

Link do wystąpienia podczas Dnia Kobiet (marzec 2017), na którym przedstawione są motywy 

powstania Stowarzyszenia Żar Serca: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQAHB8EhUWE&feature=emb_rel_end 

 

CEL: 

Od początku założenia naszej organizacji przyświecają nam dwa nadrzędne cele- a są nimi promocja 

czytelnictwa i wsparcie rodzin, w których występuje niepełnosprawność. Te dwie idee połączyliśmy w 

jedną całość tworząc akcję Pomaganie przez czytanie, którą aktywnie promujemy na Facebooku.  

 

PODOPIECZNI: 

W naszym Stowarzyszeniu obecnie mamy 19 podopiecznych z całej Polski.  Dzięki sprzedaży książek, 

wspieramy ich finansowo w codziennej walce o zdrowie. 

Lista Podopiecznych Stowarzyszenia Żar Serca: 

Artur - AMC- Artrogrypoza (sztywność stawów) 

Weronika - Zespół Downa 

Elżbieta - Zespół Angelmana 

Kinga - nefropatia (uszkodzona nerka), nadciśnienie tętnicze, skolioza, wada wzroku 

Julia - Zespół Patau, niewidoma, niesłysząca 

Krzysztof - uszkodzenie układu nerwowego 

Antonina  - Mózgowe Porażenie Dziecięce, wodogłowie, zanik nerwu wzrokowego. 

Wiktoria - wada genetyczna 

Kacper - Dziecięce Porażenie Mózgowe 
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Mateusz - Zespół Aspergera, ADHD 

Oliwia - rozszczepienie kręgosłupa 

Sebastian - Porażenie Mózgowe, niewidomy 

Emilia - Zespół Retta 

Ania - choroba metaboliczna AADC 

Emilia- rozdwojenie rdzenia kręgowego, skolioza, zrośnięta nerka 

Filip - Porażenie Mózgowe 

Maja - Zespół Downa 

Gabriel - Porażenie Mózgowe 

Nelly- zespół Retta 

 

Nasze największe dotychczasowe sukcesy: 

Pozyskanie wspaniałego Sponsora Głównego wszystkich naszych publikacji firmy Swiss Krono. Bez tej 
firmy nie byłaby możliwa realizacja misji naszego Stowarzyszenia w takim zakresie jaki obecnie ma 
miejsce; 

Wydanie 4 książek autorstwa Ewy Kołodziejczyk o łącznym nakładzie ponad 12 tysięcy egzemplarzy; 

Dotychczas bez jakiejkolwiek płatnej reklamy, pracą wielu zaangażowanych osób, zostało 
sprzedanych prawie 6000 egz. książek! Dzięki czemu mogliśmy opłacić koszty leczenia, rehabilitacji, 
edukacji i poprawy warunków bytowych naszych podopiecznych na kwotę ponad 160 000 zł! 
Najczęściej opłacaliśmy koszty turnusów rehabilitacyjnych, dojazdów do klinik, zakupu sprzętów 
usprawniających funkcjonowanie, edukacji oraz poprawy warunków bytowych. Naszym sukcesem są 
właśnie pozytywne opinie rodziców podopiecznych.  

Pozyskanie wielu firm  i osób wspierających: Firma Shark Paweł Jasiński, Stowarzyszenie Dobra 
Szkoła, Projekt Poligraficzny Ef Ef Ewa Krefft Bladoszewska, Pałac Witaszyce z Muzeum Napoleońskim 
i Muzeum Star Wars, Firma Komputerowa A2net, Drukarnia Poliprint, Centrum Nauczania 
Domowego , Biblioteka Miejska w Piasecznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, firma Syncreon, 
Zbigniew Nowaczkiewicz, Sklep Plastyczny Deco Plastyk, Dietetyk Izabela Motyka, Dworek w 
Bogumiłowie, Spomasz Żary, Sklep Hobby4You, Klub dla dzieci MatRobocik Żary, firma SmartApart.pl 
Warszawa, Centrum Informacji Turystycznej Visit Zielona Góra,  Zalew Radków, Firma Shark Paweł 
Jasiński,  Korda Apartments Świnoujście, Salony optyczne Edor, Agencja reklamowa Chililab.pl, 
Drukarnia Recyklus, Grafitti- Fabryka Druku i Reklamy, Firma Lug, Muzeum Etnograficżne w Ochli, 
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, Stawa Hostel&Apartments Świnoujście, Hotel Eden1 w 
Karpaczu, Park Linowy Bluszcz w Świnoujściu, Total art. (stworzenie musicalu na podstawie książki 
„Cziczi- jaszczurka z Karaibów”), Urząd Miasta w Świnoujściu, Glossy DOG Salon Pielęgnacji Psów 
Zielona Góra, Restauracja „Magiczna Spiżarnia” w Świnoujściu. 
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Pozyskanie Patronów medialnych: Gazeta Lubuska, Gazeta Moja, Gazeta i Telewizja Regionalna. 

Realizacja ponad 150 spotkań autorskich z dziećmi w całej Polsce. 

Zdobycie drugiego miejsca w konkursie organizowanym przez Tesco "Decydujesz, pomagamy" 
(sierpień 2019) 

Zdobycie grantu na realizację Premiery 2 części bajek  z Urzędu Miasta Żary (wrzesień 2018 r.) 

Pozyskanie grantu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację projektu pod 
nazwą: "Promocja czytelnictwa i dobroczynności wśród dzieci- spotkania autorskie z Ewą 
Kołodziejczyk" (luty 2020) oraz grantu na kampanię „Pomaganie przez czytanie 2020” (sierpień 2020). 

Realizacja 4 edycji projektu "Kobiecość w obiektywie" jest to odpłatna działalność Stowarzyszenia na 
rzecz kobiet. 

Realizacja 4 edycji „Spacerów z historią” w Żarach, powadzonych przez wspaniałego historyka i 
regionalistę Pana dr Rafała Szymczaka; 

Kilkadziesiąt artykułów, reportaży i wywiadów w prasie, telewizji i radiu. Link do najnowszych 
poniżej: 

9 marca 2020 Gazeta Lubuska 

https://gazetalubuska.pl/piekna.../ar/c1-14845782... 

24 sierpnia 2020 Radio Eska 

https://www.eska.pl/.../trwa-akcja-pomaganie-przez... 

11 września 2020 Moja Gazeta 

https://moja24.pl/.../2020/09/MojaGazeta_2020_09_11.pdf 

11 grudnia 2020 Gazeta Lubuska 

https://gazetalubuska.pl/jak-bajki-o.../ar/c15-15338336 

O KONKURSIE: 

https://zagan.naszemiasto.pl/szykuje-sie-wspanialy-konkurs-artystyczny-dla-

milosnikow/ar/c15-8425019 

https://zary.naszemiasto.pl/farbki-i-dlugopisy-w-dlon-rozpoczal-sie-wspanialy/ar/c15-

8477167 

 

Inspirowanie innych do inicjatywy, działań, rozwijania swoich pasji, współtworzenia społeczności 
zjednoczonej wokół pięknej idei; 
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Realizacja musicalu na podstawie 1 części bajek „Cziczi- jaszczurka z Karaibów” realizowanego przez 
80 aktorów grupy teatralnej z Piaseczna pod przewodnictwem Pani Ewy Kłujszo. Link do piosenki 
finałowej https://www.facebook.com/PomaganiePrzezCzytanie/videos/1163604377167369/  

Realizacja kampanii promocyjno-informacyjno-sprzedażowej pod nazwą „Pomaganie przez czytanie 

2020”- w wielu miejscach stało stoisko naszego Stowarzyszenia- namiot, piękne banery informacyjne, 

ulotki, książki, koło fortuny, bańki mydlane. Od sierpnia 2020 roku przejechaliśmy Polskę wzdłuż i 

wszerz, niosąc radość maluchom, dobrą zabawę, karaibskie dźwięki, promocję czytelnictwa, naszej 

działalności, firm, które nas wspierają. Sialiśmy pozytywną energię i informację oraz staraliśmy się 

sprzedać jak najwięcej książek na rzecz 4 naszych Podopiecznych- Julii, Wiktorii, Kacperka i Gabrysia. 

Na naszej mapie Polski odwiedziliśmy: Karpacz-event uliczny, Park Krasnala w Nowej Soli- w ciągu 

całego sezonu byliśmy tam wielokrotnie z naszym stoiskiem, spędziliśmy kilka dni w Parku Linowym 

oraz przy Promenadzie Zdrowia w Świnoujściu, w Rewalu i Międzyzdrojach zorganizowaliśmy 

promocję na statkach, w restauracjach i hotelach. Zawitaliśmy także na kilka dni do Kołobrzeskiego 

Parku Linowego, nasze stoisko wielokrotnie miało miejsce w Skansenie w Ochli, także podczas 

wielkiej imprezy "Święta Miodu i Wina". Tuż przed kolejnym zamknięciem szkół udało nam się 

zorganizować 8 spotkań autorskich w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, promocja miała 

miejsce także podczas szkoły trenerów i konsultantów fundraisingu  zorganizowanej przez Polskie 

Stowarzyszenie Fundraisingu. W ramach kampanii Ewa Kołodziejczyk odwiedziła także dyrekcję 

Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz Uniwersytecki ego Szpitala w Zielonej Górze przekazując w imieniu 

własnym, Stowarzyszenia Żar Serca, oraz wszystkich darczyńców naszej akcji 200 książek o 

równowartości 5000 zł na rzecz małych pacjentów Oddziałów Dziecięcych. Byliśmy w 26 miejscach.  

Obecnie trwa OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „O ZŁOTE PIÓRO I PĘDZEL”. 

Przedsięwzięcie jest współrealizowane z 5 Urzędami Marszałkowskimi (Lubuskim, Podlaskim, 

Zachodniopomorskim, Mazowieckim i Wielkopolskim) oraz z firmą Swiss Krono.  Wspierają  nas 

także: Spomasz Żary, Agencja Reklamowa Chililab, dietetyk Aneta Matecka.  

Dzieci z całej Polski mają szansę na pokazanie swoich talentów i wygranie fantastycznych nagród. 

Informacje o Konkursie rozpowszechnia ponad 3000 bibliotek i szkół w całej Polsce. 

Najwięcej informacji znajduje się w aktualnościach na naszej stronie Facebookowej 

https://www.facebook.com/ZarSerca/ 

Zachęcamy do obejrzenia filmów odnośnie naszej działalności w latach 2018-2019  

https://www.facebook.com/1137175169742404/videos/226943651643688 

https://www.facebook.com/1137175169742404/videos/479889132956362  

oraz o projekcie Kobiecość w obiektywie: 

https://www.facebook.com/1137175169742404/videos/671160490360166 
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NASZE PUBLIKACJE: 

„Cziczi- jaszczurka z Karaibów” cz. 1 (rok wydania 2017) 

„Jaszczurka Cziczi. Magiczna podróż w czasie” cz. 2 (rok wydania 2018) 

„Jaszczurka Cziczi na Zachodzie Polski. Bajkowy przewodnik po województwie lubuskim” cz. 3 (2019) 

„Lirycznie”- tomik wierszy (2018) 

 

 
  

 
 

 

 

Książki wydane są w twardej oprawie szyto-klejonej. Bajki dla dzieci są kolorowe, interaktywne, 

zawierające dodatkowe ciekawostki, zagadki i ręcznie wykonane ilustracje oraz okładki (rzadkość w 

dzisiejszych czasach). Tomik wierszy (dla starszych czytelników) został wzbogacony zdjęciami 

młodych fotografów. 

Tematyką książek dla dzieci są przygody dzielnej jaszczurki Cziczi, która w każdej części odwiedza inny 

zakątek naszego pięknego świata. Akcja pierwszej części dzieje się na karaibskiej wyspie 

Turks&Caicos, w drugiej części opisane są przygody w Nadrenii Północnej a w trzeciej części 

czytelnicy wraz z główną bohaterką podróżują po województwie lubuskim.  

Bajki posiadają Patronaty Honorowe ze strony Burmistrz Żar Pani Danuty Madej, Burmistrza Łęknicy 

Pana Piotra Kuliniaka oraz Wójta Żar Pana Leszka Mrożka. 

Opinie psychologów: 

Patrycja Maj, doktorantka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, dyplomowana psychoterapeutka 

i socjoterapeutka dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, członkini Polskiego 

Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

W życiu każdego dziecka przychodzi taki moment, w którym prosi rodziców o kupno jakiegoś 
zwierzaka. W domach pojawiają się więc rybki, żółwie, świnki morskie, koty albo psy. Przez krótszy 
lub dłuższy czas uwaga całej rodziny skupia się na nowym domowniku. Kolejna opowieść o losach 
jaszczurki Cziczi przedstawia bajkową historię spełnionego marzenia dziecka o posiadaniu swojego 
zwierzątka.  
Jednocześnie poprzez merytoryczne fakty i ciekawe historie dotyczące zachodniej Polski możemy w 
przyjazny sposób poznać ciekawostki tego regionu.  Jest to optymistyczna i przyjazna dzieciom 
lektura. Bardzo mądra i pięknie zilustrowana książka dla najmłodszych czytelników.   
Historia o odpowiedzialności, o przyjaźni, o wzajemnym zaufaniu. To lektura nie tylko dla dzieci, które 
domagają się zwierzątka ;)  
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Katarzyna Burzyńska, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członkini Polskiego 

Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Na co dzień pracuje w szpitalu w Legnicy, a także w 

„Pura Vida” - prywatnym gabinecie psychologicznym www.puravida.pl 

Jak w przyjemny sposób spędzić czas z dzieckiem? Można, na przykład, sięgnąć po książeczki o 
jaszczurce Cziczi i dać się ponieść niezwykłym podróżom! W bajkowej scenerii, wraz z głównymi 
bohaterami, tym razem udajemy się na wycieczkę po województwie lubuskim. Poznajemy nowych 
bohaterów oraz ciekawe miejsca warte uwagi. 
Historia zawarta w trzeciej części książek pt. "Jaszczurka Cziczi na Zachodzie Polski" ma nie tylko 
walory edukacyjne, krajoznawcze, ale pokazuje także charaktery głównych bohaterów, przedstawia 
piękno różnorodności oraz uczy życzliwych postaw, tolerancji i otwartości na nowych przyjaciół. 
Warto także pamiętać, że książka wpisana jest w akcję charytatywną pod nazwą pomaganie przez 
czytanie. To także może być inspiracją do rozmowy z dzieckiem o dobroczynności i solidarności 
międzyludzkiej. 
Polecam tę pozycję książkową dla dzieci w wieku wszesnoszkolnym. Ciekawa treść, kolorowe 
ilustracje oraz liczne ciekawostki angażują, są atrakcyjne i rozwijające. 
 

O Autorce 

Ewa Kołodziejczyk, urodzona w 1981 r. w Żarach. W 2008 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji 

na Uniwersytecie we Wrocławiu. W okresie studenckim spędziła ponad rok w Nowym Jorku, co wciąż 

stanowi źródło pięknych wspomnień i inspiracji. W latach 2011-2015 założyła i prowadziła Centrum 

Kształcenia Ustawicznego na warszawskim Mokotowie. 

Ale od zawsze jej pasją jest tworzenie oraz wyrażanie siebie poprzez artystyczne formy przekazu- 

rysowanie, malowanie oraz pisanie. 

Jest autorką i ilustratorką bajek dla dzieci „Cziczi- jaszczurka z Karaibów” (2017 r.) , „Jaszczurka Cziczi. 

Magiczna podróż w czasie” (2018 r.), „Jaszczurka Cziczi na Zachodzie Polski (2019 r.) oraz tomiku 

wierszy „Lirycznie” (2018 r.).  

Od 2017r. jest prezesem Stowarzyszenia Żar Serca. Organizacja wspiera leczenie, rehabilitację i 

edukację niepełnosprawnych dzieci z całej Polski i wciąż się rozwija. Bajki oraz tomik wierszy 

"Lirycznie" stanowią fundament jej funkcjonowania.  

Do tej pory odbyła ponad sto pięćdziesiąt spotkań autorskich w całej Polsce, promując czytelnictwo i 

zachęcając do dobroczynności. 

Inicjatorka i organizatorka wielu imprez i akcji społecznych, wyjazdów "Kobiecość w obiektywie" oraz 

"Spacerów z historią", które prowadzone są w Żarach, przy współpracy z regionalistą dr Rafałem 

Szymczakiem. 

Prywatnie mama wspaniałej nastolatki Kingi, miłośniczka przyrody, zakochana w podróżach i 

zagadnieniach związanych z metodami mindfulness. 

Więcej informacji można przeczytać na www.zarserca.pl  https://www.facebook.com/ZarSerca oraz 

na  https://pl-pl.facebook.com/EyvaDea/ 

 

http://www.zarserca.pl/
mailto:biuro@zarserca.pl
http://www.puravida.pl/
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