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Szanowni Państwo, Przyjaciele Będzina! 

Minął kolejny rok działalności naszego Towarzystwa, jednocześnie trzeci rok kadencji Zarządu, 

którego praca zostanie poddana dzisiaj Państwa ocenie. Zarząd w okresie sprawozdawczym starał  

się, w miarę możliwości prawnych i ograniczeń pandemicznych, kontynuować stałe formy 

działalności, a także inicjował nowe przedsięwzięcia. 

W związku z rozwojem pandemii i lockdownem wiosną 2020 roku odwołaliśmy wszelkie zaplanowane 

w ramowym planie pracy imprezy, a także przełożyliśmy organizację Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków za 2019 rok. W tym okresie podczas zdalnych posiedzeń zarządu 

przygotowaliśmy i zatwierdzili wszelkie materiały sprawozdawcze, w tym projekty uchwał, 

sprawozdanie z wykonania budżetu i plan budżetowy na rok 2020. 

Nie odbyły się promocja wydanej i zdeponowanej w marcu 2020 roku w siedzibie TPB monografii 

cmentarza na górze zamkowej autorstwa Bożeny Westphal i Andrzeja Ciepała, nie odbył się 

przygotowany przez księdza Pawła Sobierajskiego koncert „Dziękuje Ci Mamo!”, nie było spaceru 

fotograficznego, a także galerii na murach wraz z kiermaszem naszych publikacji, organizowanych 

corocznie przy okazji Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła w ogrodach Pałacu Mieroszewskich  

na Gzichowie. 

Wydawało się, że pandemia i obostrzenia uniemożliwią nam nawet przeprowadzenie Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków w stacjonarnej formule. Udało się jednak, także dzięki pomocy 

prezydenta miasta i dyrektora Ośrodka Kultury zorganizować walne zebranie w dniu 30 lipca 2020 

roku na dziedzińcu OK przy ul. Małachowskiego, w dystansie i maseczkach rzecz jasna. 

Po wakacjach Zarząd był zmuszony podjąć kolejne ciężkie decyzje o rezygnacji z zaplanowanych 

imprez, w tym najtrudniejszą - o przełożeniu, a w konsekwencji odwołaniu kulminacji obchodów 30-

lecia Towarzystwa zaplanowanej na wrzesień 2020 roku.  

Z pewną nadzieją przystąpiliśmy za to do organizacji XVII Będzińskiej Kwesty „Ratujmy Zabytki 

Naszego Cmentarza”. Zebraliśmy komplet wolontariuszy, komisja wyłoniła kolejny nagrobek do 

renowacji, gotowa była także pocztówka przedstawiająca historię tego obiektu wraz z krótkim 

podsumowaniem dotychczasowych efektów naszej akcji. Wspólną decyzją, na kilka dni przed 

oficjalnym zamknięciem przez rząd cmentarzy, w trosce o zdrowie i życie wolontariuszy naszej 

kwesty, zrezygnowaliśmy z jej organizacji. 

Nie znaczy to jednak, że projekt odnawiania zabytkowych grobowców najstarszej będzińskiej 

nekropolii został w 2020 roku zamrożony. Jest wręcz przeciwnie. W październiku pani konserwator 

zakończyła prace przy nagrobku socjalistów odznaczonych pośmiertnie przez prezydenta Ignacego 
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Mościckiego. Jeszcze jesienią rozpoczęliśmy prace przy kolejnym obiekcie, a jest nim znajdujący  

się w dojnej części cmentarza grób harcerzy z Ksawery. Nagrobek o cechach zabytkowych skrywa 

doczesne szczątki rodzeństwa Niemców, przedwcześnie zmarłych - Stasi i Janka. Zachowały się 

medaliony z wizerunkami tych młodych ludzi, których pasją było harcerstwo, toteż nagrobek zdobi 

krzyż z lilią i harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! Kwestę w 2021 roku – jeśli dojdzie do skutku, 

poświecimy na sfinansowanie tych prac, których finał planujemy na koniec sierpnia b.r. 

W grudniu, ale to nie było już dla nas większym zaskoczeniem, nie odbyła się kolejna, XVII Będzińska 

Wigilia u stóp kościoła Wniebowzięcia NMP na Syberce, za to u progu nowego roku ukazał się 

kolejny, wyjątkowy kalendarz w formacie A1, tym razem z grafiką Piotra Zatorskiego. 7 stycznia 

podsumowaliśmy trudny rok 2020 spotkaniem w maseczkach i dystansie, a Ci którzy wybrali  

się na spacer w okolice placu prof. Włodzimierza Wójcika, otrzymali 31. kalendarz Towarzystwa  

z autografem autora. Dodam tylko, że w tym dniu rozszedł się cały nakład nowego kalendarza. 

Również w styczniu, już tradycyjnie, wsparliśmy 27. Edycję Międzynarodowego Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek, fundując jedną z nagród.  

W tłusty czwartek AD 2021, w podobnej formule, zorganizowaliśmy namiastkę tłustoczwartkowego 

wieczoru w TPB, był kiermasz naszych publikacji, spotkanie z autorką monografii cmentarza na górze 

zamkowej, a nawet koncert w wykonaniu młodych muzyków (ten ostatni w wymiarze mocno 

zredukowanym ze względu na trzaskający mróz i zamarznięcie instrumentów). Imprezę jednak,  

w której łącznie na przestrzeni godziny wzięło udział ponad 60 osób, trzeba uznać za udaną,  

na co zwracali uwagę także jej uczestnicy, mocno już tęskniący za niepowtarzalnym klimatem spotkań 

organizowanych przez nasze Towarzystwo. 

Rok 2020 był kolejnym niezwykle owocnym w obszarze działalności wydawniczej TPB. Na przełomie 

lutego i marca, zanim pandemia dotarła do Polski, wydaliśmy wspomnianą wcześniej monografię 

cmentarza na Górze Zamkowej, zimą natomiast wsparliśmy powstanie dwóch kolejnych publikacji, 

wydanych przez Muzeum Saturn w Czeladzi. Obie pozycje to wynik wieloletnich i żmudnych badań 

Stefanii Lazar w zakresie przemian urbanistycznych zachodzących w Zagłębiu Dąbrowskim 

w okresie okupacji. 

W czerwcu odbyło się kolejne posiedzenie kapituły statuetki honorowej „Przyjaciel Będzina”. 

Postanowiono o przyznaniu tej nagrody firmie d’Apricena. Wręczenie statuetki planowane jest 

podczas kolejnego wieczoru włoskiego jesienią b.r.  
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Nieustająco skutecznie dbamy o wizerunek Towarzystwa, niezmiennie działają strona internetowa 

oraz fanpage Towarzystwa. Nowością są natomiast krótkie filmiki z naszych imprez, które „wrzucone” 

do interentu świetnie uzupełniają dokumentację fotograficzną Romana Koweni. 

Jak zawsze, także w tym niełatwym dla nas wszystkich roku, delegacja Towarzystwa składała kwiaty  

u stóp pomnika Poległym za wolną Polskę w dniu świąt państwowych 3-go maja i 11-go listopada, 

a poczet sztandarowy podczas uroczystości pogrzebowych towarzyszył w ostatniej drodze zmarłym 

członkom Towarzystwa. 

W tym niełatwym czasie dotarła do nas oficjalna informacja o przyznaniu naszemu Towarzystwu,  

w związku z 30-leciem jego działalności, wyjątkowej nagrody. Stowarzyszenie Rzeczpospolita 

Obywatelska, współtworzona przez szereg zacnych znakomitości, w tym gronie m.in. Prezydenta RP 

Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Pana profesora Jacka Majchrowskiego 

(obecnie pełniącego funkcję prezesa tegoż stowarzyszenia), postanowiło, na wniosek kolegi 

Sławomira Brodzińskiego, o przyznaniu TPB nagrody samorządowej im. Norberta Barlickiego. 

Pandemia pokrzyżowała plany uroczystego odebrania tej nagrody w Krakowie jesienią ubiegłego 

roku. Będę miał jednak niewątpliwy zaszczyt odebrać ją 24 września.  

Szczególnie ważną sprawą w okresie sprawozdawczym dla Zarządu było szczególne zadbanie  

o finanse Towarzystwa, w tym zredukowanie wydatków administracyjnych. W 2021 roku nie zawiedli 

nas nasi sprawdzeni mecenasi i przyjaciele. Wiele osób pamiętało też o TPB przekazując nam 1% 

podatku dochodowego. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy. Więcej o finansach 

 w sprawozdaniu Pani skarbnik.  

Szanowni Państwo nasze Towarzystwo działa nieprzerwanie już ponad trzy dekady, nigdy wcześniej  

nie musiało się jednak mierzyć z takimi wyzwaniami jakie postawiły przed nami los i historia 

w roku poprzednim i obecnym. Ale, tak jak zawsze po burzy przychodzą słonce i piękna pogoda, tak  

i – jestem o tym głęboko przekonany, będzie w przypadku życia społecznego, aktywności obywateli  

i pracy nas – społeczników, lokalnych patriotów, kochających swoją małą Ojczyznę. Nie ma drugiego 

tak dużego i tak aktywnego stowarzyszenia w naszym mieście – w tym wymiarze nic się przecież nie 

zmieniło. To jest rzecz, z której możemy być szczególnie dumni.  

Każda wydana publikacja, każda impreza, wieczór klubowy i koncert, nawet takie który trzeba 

odwołać po tygodniach przygotowań - za wszystkim tym zawsze stoi czyjaś praca, zaangażowanie i 

włożony trud. Pragnę wszystkim moim współpracownikom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wszystkim 

członkom Towarzystwa, naszym sprawdzonym mecenasom… słowem wszystkim sojusznikom TPB 

z całego serca podziękować.  Dziękuję za uwagę. 


