Sprawozdanie
z działalności Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Będzina
za okres od 30 czerwca 2021 do 31 marca 2022 roku

Będzin, 3 marca 2022
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Szanowni Państwo, Przyjaciele Będzina!
Minął kolejny rok działalności naszego Towarzystwa, a jednocześnie czwarty - ostatni rok kadencji
Zarządu, którego praca zostanie poddana dzisiaj Państwa ocenie. W związku z trwającą pandemią
i obostrzeniami pandemicznymi ostatnie Walne Zgromadzenie Członków TPB odbyło się 30 czerwca
ubiegłego roku, stąd skrócenie okresu sprawozdawczego do 9 miesięcy. Zarząd w okresie
sprawozdawczym starał się, w miarę możliwości prawnych i istniejących ograniczeń, kontynuować
stałe formy działalności, a także inicjował nowe przedsięwzięcia. I tak:
24 września, podczas uroczystej gali w Krakowie, wspólnie ze Sławomirem Brodzińskim odebrałem
z rąk Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i prezesa Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Obywatelska przyznaną Towarzystwu za całokształt naszej działalności Nagrodę Samorządową im.
Norberta Barlickiego. Przypomnijmy - nagrodę przyznaje Kapituła działająca pod przewodnictwem
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i profesora Jacka Majchrowskiego.
14 października zorganizowaliśmy w małobądzkiej Starej Olejarni V Wieczór Włoski. Imprezę
uświetniły recital tenora Wojciecha Poprawy, o oprawę muzyczną zadbał wybitny pianista
i kompozytor, współautor sukcesów scenicznych Ewy Demarczyk - Janusz Frączek. Drugą, mniej
oficjalną część wieczoru, wypełniły warsztaty kulinarne prowadzone przez Olgę Lubecką i Antonia
Palermo oraz degustacja włoskich win i specjałów. Udział w tym wydarzeniu wzięło ponad 100 osób.
W dniach 31 października i 1 listopada prowadziliśmy na trzech będzińskich cmentarzach
(komunalnym, na Górze Zamkowej oraz przy ulicy Krakowskiej) XVII Będzińską Kwestę. Wspólnie
zebraliśmy 22 536 złotych i 55 groszy. Celem zbiórki były renowacja grobu harcerzy z Ksawery oraz
upamiętnienie harcmistrza, pedagoga i kierownika szkoły na Ksawerze – Franciszka Oruby. Prace
konserwatorskie przy pierwszym obiekcie rozpoczęto już wiosną, a zakończono komisyjnym
odebraniem obiektu kilka dni po kweście.
19 grudnia na Syberce odbyła się, organizowana pod patronatem biskupa sosnowieckiego, XVII
Będzińska Wigilia. Z oczywistych względów musieliśmy zrezygnować z dzielenia się opłatkiem
i wydać na wynos, przygotowane przez zagłębiowskich restauratorów, wspaniałe wigilijne potrawy.
Tradycyjne życzenia, modlitwę i część artystyczną przenieśliśmy natomiast do wnętrza świątyni.
W najpiękniejsze kolędy i pastorałki, w wykonaniu zespołu Sweet Voices, zebrani wsłuchiwali
się w dystansie i w maseczkach.
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W styczniu, fundując jedną z nagród, tradycyjnie wsparliśmy kolejną, 28. Edycję Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, a 13 stycznia ukazał się nasz ścienny kalendarz na 2022 rok z grafiką
„Będzin w guberni piotrkowskiej”, wydaną drukiem po raz pierwszy w latach 80-tych XIX wieku.
Imprezie Jak minął rok?, podczas której rozdawaliśmy nasze kalendarze, towarzyszyła prezentacja
poświęcona najstarszej będzińskiej świątyni oraz loteria, w której nagrodami były repliki drzeworytu
z naszego kalendarza. Dodam tylko, że w tym dniu rozszedł się cały jego nakład.
Przed miesiącem, 24 lutego odbył się tradycyjny tłustoczwartkowy Wieczór Klubowy, który uświetnił
swą obecnością dyrektorów teatrów operowych, Honorowy Obywatel Miasta Będzina i Honorowy
Członek naszego Towarzystwa - Sławomir Pietras, który w sposób niezwykle barwny opowiadał
nie tylko o muzyce. Część artystyczną wieczoru wypełnił występ gwiazdy Teatru Wielkiego
w Poznaniu, solistki urodzonej w Doniecku, Pani Galiny Kukliny. Wyjątkowy, choć tragiczny zbieg
wypadków sprawił, że w Będzinie, w dniu Rosyjskiej agresji na naszego wschodniego sąsiada,
gościliśmy Ukrainkę, wybitną śpiewaczkę operową. Tłumnie zgormadzona publiczność (a było
to niemal 100 osób) spontanicznie zamanifestowała swoje uczucia, żywiołowo i entuzjastycznie witając
solistkę. W finale recitalu Galina Kuklina zaśpiewała ukraiński hymn. Wszyscy powstali z miejsc,
pojawiły się dłonie wyciągnięte w górę w geście wiktorii. Wszyscy uczestnicy spotkania wychodząc do
domów, jak każe tradycja naszego Towarzystwa - z pączkami wypieku będzińskich cukierników
Tkaczów i Tomczyków, mieli świadomość uczestniczenia w naprawdę niezwykłym wydarzeniu.
Na koniec obecnej kadencji Zarządu, udało się nam jeszcze odświeżyć Galerię Członków Honorowych
Towarzystwa w naszym biurze. Grafiki, teraz podświetlone, zyskały nową estetykę, zostały
uproszczone i zaktualizowane. Całość robi wrażenie. Zapraszam w przerwie obrad do biura, by rzucić
na nie okiem.
W okresie sprawozdawczym wręczono trzy Statuetki Honorowe „Przyjaciel Będzina”. Pierwszą Oldze
Pasamonik, która od ponad dziesięciu lat nieodpłatnie projektuje wszystkie nasze grafiki, zaproszenia,
plakaty. Druga statuetka powędrowała w ręce Antonia Palermo i Olgi Lubeckiej dla sklepu d’Apricena.
Natomiast trzecią wręczałem pani prezes PSS „Społem” podczas spotkania wigilijnego będzińskich
spółdzielców.
W ubiegłym roku drukiem ukazała się 12-ta edycja pocztówek „Będzin wczoraj i dziś”. Ta piękna
kolekcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem odbiorców, a starsze edycje, dziś dostępne tylko
w obiegu wtórnym, znacząco zyskują na wartości. TPB wsparło także działalność wydawniczą innych
podmiotów, udostępniając zasoby archiwalne i fotografie.
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Niezmiennie działają strona internetowa oraz fanpage Towarzystwa prowadzone przez Grzegorza
Pawlaka. Tu pragnę podziękować także Romanowi Kowenii za całoroczny, fotoreporterski dyżur.
Romek, nie tylko prowadzi jeden z popularnych będzińskich portali, ale także niestrudzenie
dokumentacje nasze działania, współtworzy kolejne edycje pocztówek i jest realizatorem Spacerów
Fotograficznych.
W czasie trwania pandemii Zarząd podjął działania w celu przywrócenie pamięci społecznej i ocalenia
wieżowej stacji transformatorowej na Koszelewie, ostatniego z kilku podobnych obiektów w tej części
miasta. We współpracy z Urzędem Miejskim, starostwem, powiatowym i wojewódzkim
konserwatorem zabytków, ustalono ochronę prawną jakiej podlega obiekt, a Piotr Zatorski w grafice
kalendarza na 2021 roku umieścił naszą stację. Udało się! O koszelewskiej stacji trafo zrobiło się głośno,
a inwestor - McDonld’s Polska wystąpił o pozwolenie na prace konserwatorsko-remontowe.
Jak zawsze, także w tym niełatwym, kolejnym pandemicznym roku, poczet sztandarowy towarzyszył
zmarłym członkom Towarzystwa w ich ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych,
a delegacja TPB składała kwiaty u stóp pomnika Poległym za wolną Polskę w dniu świąt państwowych.
Szczególnie ważną sprawą w okresie sprawozdawczym dla Zarządu było 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 przekazaniu nam 1% podatku
dochodowego, za co bardzo dziękujemy. Więcej o finansach w sprawozdaniu pani skarbnik.
Ponieważ obecny zarząd kończy pracę w tym składzie, pozwólcie na krótkie résumé z tych czterech lat.
Zorganizowaliśmy w tej kadencji niemal 40 różnych imprez, trzy kolejne kwesty, oddaliśmy pięć
odrestaurowanych grobowców Zdeblów i Zalewskich, Pani prezydentowej Marii Rypp, Chorzelskich,
socjalistów rozstrzelanych w 1906 roku i harcerzy z Ksawery, łącznie podczas naszych wigilii
organizowanych u stóp kościoła na Syberce wydaliśmy ponad 5000 posiłków, drukiem ukazały
się cztery kolejne wyjątkowe kalendarze w formacie A1 i pięć niezwykle wartościowych publikacji. W
siedzibie TPB odnowiliśmy wspomnianą wyżej Galerię i kupiliśmy nowy laptop. Na subkoncie kwesty,
na dalsze renowacje zabytkowych grobowców pozostaje 13 667 złotych 22 grosze, a naszych –
stowarzyszeniowych środków mamy …………..…. . Jak widzicie – kończymy kadencję ze sporym
dorobkiem dokonań, zostawiając Towarzystwo w doskonałej kondycji.
Szanowni Państwo nasze Towarzystwo działa nieprzerwanie już ponad trzy dekady, nigdy wcześniej
nie musiało się mierzyć z takimi wyzwaniami – pandemią, lockdownem, ograniczeniami i szalejącą
inflacją. Mimo tych przeciwności nie ma w naszym mieście drugiego tak dużego i tak aktywnego
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stowarzyszenia jak nasze. To jest rzecz, z której jestem szczególnie dumny, z której wszyscy możemy
być dumni.
Każda wydana publikacja, każda impreza - koncert, wieczór klubowy, nawet takie, który trzeba
organizować pamiętając o obostrzeniach pandemiczny, a później (a i tak bywało) odwołać,
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 z całego serca podziękować.
Dziękuję Państwu za uwagę.
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