
1 

 

  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI   
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ   

BIELSKA-BIAŁEJ  I  PODBESKIDZIA  
w roku 2020 

 

Pod koniec 2020r. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej liczyło 38 członków zwykłych,  
13 – wspierających oraz 1 wspierającą osobę prawną: warszawską kancelarię prawniczą „Kochański, 
Zięba, Rąpała i Partnerzy”.  

Projekty realizowane w 2020 roku: 

1. Wcześniejszy nasz sztandarowy projekt „redakcjaBB” w pełni się 
usamodzielnił. Od 2020 r działa w oparciu o fundację 
„ZróbmyTo”.  Współpracujemy teraz na zasadach partnerskich 
przy konkretnych projektach. 

 

 
2. 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”. 

 
Rok 2020 miał być pierwszym pełnym okresem działania Ośrodka w oparciu o pilotaż roku 
2019, na który miasto dało nam 250 tys. zł.  Niestety pandemia Covid19 pokrzyżowała  
te plany. Musieliśmy szybko się przeorientować i zmienić metody działania.  Od połowy 
marca przeszliśmy na porady telefoniczne, także konsultacje prawne i psychologiczne 
odbywały się w większości przez telefon lub internet. Porady pobytowe zmieniły się  
w interwencje z powodu częstego zwalniania obcokrajowców z pracy z naruszeniem prawa 
czy też odmowy wypłaty ostatniego wynagrodzenia. Interweniowaliśmy też ułatwiając im 
dotarcie przy powszechnej panice podczas pierwszego lockdownu do granicy za rozsądną 
cenę.  Organizowaliśmy pomoc 
żywnościową i higieniczną dla rodzin 
cudzoziemców, którzy z dnia na dzień 
zostali bez pracy. 
 
Przez cały ten czas trwały lekcje 
języka polskiego on-line, choć wielu 
obcokrajowców rezygnowało z tej 
formy nauki, zorganizowaliśmy też 
on-line prawosławną Wielkanoc  
i kilka ukraińskich koncertów 
muzyczno-wokalnych.  Na szczęście 
latem można było wrócić do częścio-
wo zwykłej działalności.  
Zorganizowaliśmy trwające 2 tygodnie świętojańskie obchody  „Od Jana do Iwana” z dwoma 
koncertami, 2 pikniki wielokulturowe w Parku Słowackiego, na Osiedlu „Złote Łany” 
wielokulturowy zespół namalował piękny mural, a na Pl. Chrobrego w każdy piątek zaczęli się 
spotykać głównie anglojęzyczni cudzoziemcy w ramach „World Cafe”.  

Mural na ścianie garaży k. LO Asnyka na Złotych Łanach” 
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Ośrodek działał w dni 
robocze codziennie  
od 12.00 do 20.00  
w siedzibie Towarzystwa 
lub on-line. Łącznie 
udzieliliśmy 446 porad 
pobytowych,  125 specja-
listycznych porad praw-
nych oraz po kilkanaście 
sesji psychologicznych  
i grupowych porad zawo-
dowych. Około 150 osób 
skorzystało z lekcji języka 
polskiego (109 przystą-
piło do egzaminu).  

 
 
W ciągu roku 2020 udało się stworzyć przede wszystkim profesjonalny zespół doradców 
pobytowych (Uliana Worobec, Inga Surowiec i Nelia Dudek). Niestety wciąż brakowało 
koordynatora projektu z prawdziwego zdarzenia. Ogłoszony w styczniu konkurs nie przyniósł 
rezultatu. Przez kilka miesięcy koordynatorem była p. Sylwia Deryło, potem Monika Naturska, 
w w ostatnim kwartale Daniel Krajniak. Gdy na kolejny rok Miasto przyznało o 100 tys zł 
mniej na naszą działalność, Daniel Krajniak początkowo zadeklarował pracę społeczną, ale po 
I kwartale przestał się pojawiać. Od II kwartału 2021 funkcję koordynatowa pełni społecznie 
przewodnicząca zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.  Na szczęście  
na rok 2022 środki na działania „myBB” mają wrócić do pierwotnej wysokości. Mamy też już 
przyszłego kierownika projektu, p. Adelinę Gołębiowską. 

 

Głównym celem Ośrodka Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej jest wsparcie  

dla przybyłych z zagranicy nowych mieszkańców Miasta, aby ułatwić im przystosowanie się  

do zmienionych warunków życia. Zadaniem Ośrodka jest  też stałe zbieranie informacji  

o potrzebach i problemach obcokrajowców, podejmowanie działań na rzecz ich zaspokojenia 

oraz poprawa integracji z lokalną społecznością i podniesienie sprawczości tej grupy 

mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki opiece i pomocy obcokrajowcom chcemy przyczynić się  

do „zadomowienia się” ich w mieście i zasilenia lokalnego rynku pracy. 

Nasze działania skierowane są przede wszystkim do obcokrajowców zamieszkujących miasto 

Bielsko-Biała, a także mieszkańców oraz do pracowników instytucji publicznych obsługujących 

obcokrajowców lub  pracujących z cudzoziemcami.  

 

3. KALENDARZ BESKIDZKI. Historie z tej ziemi 2021 – rocznik 55.  
 
Kalendarz na 2021 rok, rocznik 55, który wydaliśmy 
jesienią 2020 w nakładzie 800 egz.  
po raz kolejny w owym kwadratowym formacie.  
Niestety, w ubiegłym roku skurczyła się lista 
wspierających nas firm. Kalendarz  po raz pierwszy  
od dłuższego czasu przyniósł straty. W bieżącym roku 
sytuacja może się powtórzyć. 
Kalendarz Beskidzki,  unikatowe w skali kraju 
wydawnictwo, prezentujące historie, ciekawostki  

World Cafe we współpracy z kawiarnią „Mucha” na Pl. Chrobrego 
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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 macie-rzystym stowarzyszeniem. 
 
Warto przypomnieć, że rocznik 2015 został uhonoro-wany 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 2020r: Aqua, Rekord, 
Dimograf, Marbet, Ustronianka oraz Ceramika Pilch. 
 

4. Towarzystwo pomogło w wydaniu 400 egz. Książki Urszuli Bożałkińskiej  
„Miłość na ławie oskarżonych, czyli trzy losu boginie”  w 2020r.   

 
 

5. 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.  W tym miesiącu rozpoczął się remont, który 
potrwa ko końca I kwartału 2022.  Miasto jednak wyda na ten cel 3,5 ml z powodu drożyzny 
wywołanej pandemią. Potem trzeba będzie zabiegać o środki na wyposażenie.  Oddanie 
gotowego do użytku budynku będzie możliwe dopiero w 2023r. 
 
 

 
Grażyna Staniszewska 
Przewodnicząca Zarządu  
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 

Bielsko-Biała, 18.09.2021r. 


