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  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI   
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  BIELSKA 

-BIAŁEJ  I  PODBESKIDZIA  
w roku 2017 

 
 

Pod koniec 2017r. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej liczyło 44 
członków zwykłych, 14 – wspierających oraz 1 wspierającą osobę prawną: 
warszawską kancelarię prawniczą „Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy”.  

W ciągu roku w grona członków dołączyli: Mieczysław Tarnawa, Monika 
Zamorska. 

Projekty realizowane w 2018 roku: 

 
1.”redakcjaBB” – projekt realizowany od 2013 roku kolejno 
dzięki grantom z europejskiego programu „Młodzież  
w działaniu” oraz z „Obywatele dla demokracji z Funduszy 
Norweskich przy niewielkim wsparciu . Jego długofalowym 
celem jest dopuszczenie do głosu młodych ludzi z Bielska 
-Białej oraz okolic i umożliwienie im wyrażania poglądów  
w przestrzeni publicznej. 

 
Powstałe w ramach projektu magazyn „redakcjaBB” i strona internetowa 
stały się platformą dyskusji i dzielenia się zainteresowaniami  
przez młodzież w wieku 14–25 lat. Siedziba „redakcjiBB” otwarta jest 5 dni 
w tygodniu i oprócz typowej funkcji miejsca pracy zespołu redakcyjnego 
pełni także rolę miejsca spotkań młodzieży i rozmów o ich potrze-bach. 
Jest też swoistą kuźnią pomysłów i miejscem ich realizacji. Młodzież pisze 
artykuły, fotografuje, robi filmy, przygotowuje grafikę.  
Łącznie w okresie 2013-2018 w ramach projektu zostało wydanych 
9 numerów magazynu o nakładach do 2000 egz. 
Koordynatorem projektu jest pomysłodawczyni Maja Dębowska, a 
redaktorem naczelnym magazynu Dominik Kaczmarczyk.  

 
 
 

2. KALENDARZ BESKIDZKI. Historie z tej ziemi 2019 – rocznik 53.  
 
Kalendarz na 2019 rok, rocznik 53,  
który wydaliśmy jesienią w nakładzie 1050 
egz. po raz kolejny w nowym kwadratowym 
formacie. To koncepcja i projekt bielszczanki 
Agnieszki Nowińskiej, artystki mieszkającej  
w USA.  

 
Kalendarz Beskidzki,  unikatowe w skali kraju 
wydawnictwo, prezentujące historie, cieka-
wostki z prze-szłości i wybitne postacie 
regionu z na-wiązaniem do rocznic od Zaolzia 
po Babią Górę to inicjatywa Towarzy 
-stwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej,  
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które wydawało go  do roku 2004. Po 7-letniej przerwie wydawnictwo 
zostało wznowione przez nasze Towarzystwo w porozumieniu  
z macierzystym stowarzyszeniem. 
 
Warto przypomnieć, że rocznik 2015 został uhonorowany Nagrodą 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  im. Aleksandra Milskiego  
dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich 
spo-łeczności.  
 
Największymi kwotami wsparli Kalendarz w 2018r: Aqua, Rekord, 
Wawrzaszek ISS, Dimograf, Klingspor, BDM, Marbet  
oraz Ceramika Pilch. 
 
 

2. W 2018 roku rozwijaliśmy działania integrujące z mieszkańcami 
Bielska-Białej coraz większą grupę obcokrajowców, przede 
wszystkim Ukraińców, przyjeżdżających do pracy do naszego miasta. 
Działania te podejmowaliśmy najczęściej z Obywatelską Inicjatywą „Witaj”.  
I tak w styczniu zorganizowaliśmy dla tych, którzy nie wyjechali na święta, 
Boże Narodzenie (Rizdwo), w kwietniu – Wielkanoc (Pascha), a w lipcu 
wspólną publiczną imprezę na bielskim Rynku „Od Jana do Iwana”,  
w ramach której odbył się koncert zespołu łemkowskiego ze Strzelec 
Krajeńskich i fantastyczny występ bielskiego Teatru Ognia. Pletliśmy  
na Rynku wianki, Ukraińcy częstowali kozackim kuliszem (rodzaj gulaszu)  
i tańczyliśmy Marenę (gaik).  
W grudniu gościliśmy przez kilka dni 50 dzieci czeczeńskich z matkami, 
które przyjechały do Bielska z obozu dla uchodźców w północnej Polsce. 
 

3. Bajkowy Ogród i salka Towarzystwa 
Dzięki zaangażowaniu p. Czesława Świstaka pozyskaliśmy od firmy Aluprof 
piękne drzwi harmonijkowe do salki konferencyjnej. Dzięki nim nasza 
przestrzeń na różnorodne wydarzenia powiększyła się kilka razy. Salka 
razem z ogródkiem, zagospodarowanym rok wcześniej dzięki znacznemu 
wsparciu p. Andrzeja Kabata oraz pracy młodzieży i nauczycieli Zespołu 
Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, jest teraz nieustannie 
wykorzystywana przez różne grupy, z którymi współpracuje nasze 
Towarzystwo. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń na spotkania i zebrania 
zarówno młodzieży, dorosłych i seniorów. 
 
 

 
Grażyna Staniszewska 
Przewodnicząca Zarządu  
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia                
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