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  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI   
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ   

BIELSKA-BIAŁEJ  I  PODBESKIDZIA  
w roku 2019 

 
 

Pod koniec 2019r. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej liczyło 38 członków zwykłych,  
13 – wspierających oraz 1 wspierającą osobę prawną: warszawską kancelarię prawniczą „Kochański, 
Zięba, Rąpała i Partnerzy”.  

W ciągu roku w grona członków dołączyli: Małgorzata Skucha, Piotr Skucha oraz Urszula 
Bożałkińska. 

Projekty realizowane w 2019 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 2013-2019 w ramach projektu zostało wydanych 10 numerów magazynu 
o nakładach do 2000 egz. 
Koordynatorem projektu była pomysłodawczyni Maja Dębowska oraz Mariia Zhyltsova.  
W ubiegłym roku świętowaliśmy 5 lat istnienia 
projektu, który z biegiem czasu stał się 
samodzielnym przedsięwzięciem.  
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i 
Podbeskidzia przekonało nowego prezydenta 
Bielska-Białej do systematycznego wsparcia tej 
inicjatywy przez Miasto. Począwszy od 2020 
roku „redakcjaBB” jest projektem założonej 
przez młodzież Fundacji „ZróbmyTo”. 

 
2. KALENDARZ BESKIDZKI. Historie z tej 

ziemi 2020 – rocznik 54.  
 
Kalendarz na 2020 rok, rocznik 54, który wyda-
liśmy jesienią w nakła-dzie 1200 egz. po raz 
kolejny w nowym kwadratowym formacie.  
To koncepcja i projekt bielszczanki Agnieszki 
Nowińskiej, artystki mieszkającej w USA.  
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Kalendarz Beskidzki,  unikatowe w skali kraju wydawnictwo, pre-zentujące historie, 
ciekawostki z przeszłości i wybitne postacie regionu z nawiązaniem do rocznic od Zaolzia  
po Babią Górę to inicjatywa Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, 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 społeczności. 2 lata później nasz Kalendarz zyskał 
wyróżnienie. 
 
Największymi kwotami wsparli Kalendarz w 2019r: Aqua, Rekord,  Dimograf, Klingspor, 
BDM, Marbet oraz Ceramika Pilch. 
 
 
3. W 2019 roku rozpoczęliśmy we współpracy z Miastem najpierw kursy języka polskiego 

dla obcokrajowców pracujących w Bielsku-Białej, a potem od maja zaczęliśmy tworzyć 
jako zadanie pilotażowe Ośrodek Integracji Obcokrajowców „MyBB”. 

Jego głównym celem była integracja 
obcokrajowców, zamieszkujących 
miasto Bielsko-Biała, ze społecznością 
lokalną. Realizacja zadania była odpo-
wiedzią na potrzebę i koniunkturę, którą 
obserwujemy obecnie na terenie całej 
Polski. Byliśmy świadkami procesu,  
w ramach którego coraz więcej obcokra-
jowców postanawia osiedlić się  
i związać swoją przyszłość z miastem 

Bielsko-Biała. Ośrodek miał na celu wsparcie obcokrajowców w taki sposób, aby oni czuli się dobrze  
w naszym mieście, a także wsparli lokalny rynek pracy i wzbogacili jego tkankę kulturową. 
Efekty osiągnięte w ramach realizacji zadania pilotażowego są następujące: 
- rezultaty twarde: powstał Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej “myBB” - wyjątkowe 
miejsce na mapie Bielska-Białej, które już na stałe wpisało się w świadomości obcokrajowców  
i mieszkańców. Jest to pierwszy w Województwie Śląskim Ośrodek działający na rzecz integracji 
obcokrajowców, dofinansowany ze środków Urzędu Miasta. Ośrodek stał się platformą do tworzenia 
przestrzeni do rozmowy, refleksji oraz niesienia realnej pomocy w sytuacjach trudnych, tj. w ramach 
Ośrodka powstał system wsparcia i poradnictwa dla osób przybyłych do Bielska-Białej z zagranicy  
w celu ułatwienia im przystosowania do nowych warunków życia; 
- rezultaty miękkie: według zebranych opinii, obcokrajowcy, którzy skorzystali z systemu wsparcia, 
dzięki konsultacjom i uczestnictwu w wydarzeniach integracyjnych realizowanych w ramach zadania, 
zwiększyli swoją sprawczość, pewność siebie, a także otworzyli się na nowe środowisko i lepiej 
zrozumieli lokalną społeczność oraz zasady panujące na bielskim rynku pracy.  
Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez realizację w ramach “myBB” m.in. następujących zadań: 
poradnictwo pobytowe; 
poradnictwo specjalistyczne (w tym m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo 
zawodowe); 
inicjatywy kulturalno-społeczne oraz promocja postaw obywatelskich wśród cudzoziemców; 
współpraca z pracownikami instytucji publicznych i firm oraz szkolenia dla pracowników, którzy 
obsługują cudzoziemców lub pracują z cudzoziemcami. 
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4. „Trzy razy „B”: Bielsko-Biała – Berdiańsk. Z piosenką na rowerach”. 

 
W ubiegłym roku otrzymaliśmy grant Narodowego Centrum Kultury na przyjazd 
młodzieży ukraińskiej z Berdiańska, bliźniaczego miasta Bielska-Białej, w ramach 
projektu:  „Trzy razy „B”: Bielsko-Biała – Berdiańsk. Z piosenką na rowerach”.  
 
Osią projektu były rowery i muzyka. Młodzież ukraińska w finale wzięła udział razem  
z bielszczanami w 50-km rajdzie rodzinnym, podczas którego promowaliśmy nasz projekt 
i polsko-ukraińską współpracę. Wcześniej przez 10 dni trenowała na miejskich rowerach. 
Prócz przez cały czas pobytu odbywały się warsztaty wokalne, w wyniku których 
przygotowano wspólnie z DK „Kubiszówka” ukraińsko-polski koncert zaprezentowany  
na Pl. Chrobrego. 

 
2. Plany zagospodarowania sąsiedniego budynku. 

Dzięki prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu w budżecie miasta na 2020-21r. pojawiła 
się kwota 1,2 mln zł na zagospodarowanie magazynowego budynku sąsiadującego z naszym 
ogródkiem.  Będzie się tam w przyszłości mieściła Centrum Aktywności Społecznej, m.in. 
„redakcjaBB” oraz Ośrodek dla cudzoziemców.  Obecnie trwają prace projektowe. 
Spodziewamy się oddania budynku do użytku na przełomie 2021/22 
 
 

 
Grażyna Staniszewska 
Przewodnicząca Zarządu  
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia                
 
 
 
Bielsko-Biała, 22.09.2020r. 


