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W dniach od 3 do 27 lipca 2017 roku 
wychowankowie Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo uczestniczyli 
w w zorganizowanym wyjeździe 
wakacyjnym do Libuszy. Czas 
odpoczynku od zajęć szkolnych 
obfitował w wiele ciekawych 
aktywności.



Wakacje Ośrodków FSD
Dzieci i młodzież z dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację przy parafiach pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie i św. Mikołaja w Lublinie udały się na 12-dniowy 
wyjazd do Libuszy.

Czas spędzony w Libuszy i okolicach był pełen atrakcji. 
Dziewczynki uczyły się sadzić kwiaty, przygotowywać przetwory na zimę oraz zbierały informacje 
o zwyczajach i tradycjach od lokalnej społeczności.
Chłopcy spędzali wiele czasu na leśnych ścieżkach, ucząc się przetrwania w trudnych warunkach 
i ćwicząc hart ducha. Wychowankowie zwiedzali również starocerkiewne zabudowania i muzea 
zawierające skarby naszej historii. 



Letnia Szkoła Akademii Młodzieżowej
Młodzież z 6 ośrodków Akademii Młodzieżowej (z Lublina, Końskowoli, Krasnegostawu, 
Świdnika, Bychawy, Łęcznej) Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie wyjechała na 
14-dniowy pobyt do Libuszy. 

W czasie Letniej Szkoły AM 2017 młodzi mieli szansę uczestniczyć w warsztatach muzycznych 
przygotowanych przez członków wspólnoty “Guadalupe”. 
Atrakcją były również leśne wędrówki i wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z misjonarzami z 
Kazachstanu oraz Brazylii. Był to również czas na zdobywanie nowych umiejętności medialnych i 
teatralnych pod okiem specjalistów.



Organizacja Wakacji 2017

Organizacja Wakacji dla wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie 
byłaby możliwa bez pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten 
cel, wrzucając drobne datki podczas kwest, prowadzonych w lubelskich 

sklepach od lutego do czerwca 2017 roku. 

Serdecznie dziękujemy.



Organizacja Wakacji 2017
Dziękujemy również wszystkim 
wolontariuszom, którzy pomagali 
w organizacji i przeprowadzeniu 
kwest. 

Serdecznie dziękujemy.

Pomagali nam m.in. uczniowie z:
- Gimnazjum nr IX im. cc majora Hieronima 
Dekutowskiego ps. "Zapora",
- VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej 
w Lublinie,
- XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,
- - Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
- Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie,

a także studenci KUL, UMCS i UP w Lublinie.
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Dziękujemy też lubelskim sklepom:
 - AUCHAN w Galerii Atrium Felicity, 
 - LSS Społem 
które umożliwiły prowadzenie zbiórek 
i wspierały ich przebieg.


