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Rok po roku

Na szlakach przeszłości i teraźniejszości nie może zabraknąć wesołych rowerów – Rajd rowerowy, 2004 r.

Jakże niepowtarzalna jest akustyka starego miasta –
prekursorski projekt „Budowanie nadziei”, 2005 r.

Otwarte drzwi szeroko na zawsze… – otwarcie Ośrodka Stowarzyszenia Dzieciom Bedzina „Jesteśmy razem”, 2006 r.

Szara ulica z paletą niecodziennych barw –
„Kolory Szarości”, 2007 r.

Roztańczeni, przyjaźni, szczęśliwi… „Wielki Bal
w Królewskim Mieście”, 2008 r.

Teatralny entuzjazm ogarnął wszystkich – Koncert na
5-lecie Stowarzyszenia Dzieciom Bedzina, 2009 r.

Zdumiona będzińska Ksawera – „Jesienna Ksaweriada” 2010 r.
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Dziecko zawsze pojmuje historię radośniej – „Szlakiem Piastów” 2011 r.
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7 lat

RAZEM…
M

inęło już ponad 7 lat od chwili powołania do życia Stowarzyszenia Dzieciom Będzina. 5 lat funkcjonuje Ośrodek SDB
„Jesteśmy razem” przy ul. Modrzejowskiej 89 w Będzinie. Od tego
roku rozpoczęłyśmy współpracę ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych. Kolejne zabiegi. Pracowite lata, dni, godziny dla grupy
zapaleńców, społeczników. I tak wszystko dalej się kręci.
DB. Nasz zespół. Włożyliśmy wiele wysiłku, wykorzystaliśmy
wiele naszych zdolności. Pracowaliśmy i pracujemy zaangażowani, aby pomagać. Zawsze mówią o nas nasze czyny i nie ma
potrzeby się nimi chwalić. Pojawia się natomiast trochę obrazów, gdyż
sporo wspólnie przeszliśmy na drodze do stawania się „zespołem”.
Chcę poświęcić chwilę uwagi idei zespołu, bo w gruncie rzeczy każda
jednostka organizacyjna powinna tak funkcjonować.
ewne jest, że każdy człowiek jest inny, w każdej głowie inny
świat. W tej rozmaitości sądów, spojrzeń, sensów i nonsensów, słów i emocji tkwi najprawdziwsze piękno. Bogactwo świata.
Jaką oczywistością jest różnorodność przyrody! Urzeka nas słońce
i krajobrazy. Rozróżniamy drzewa, trawy, kwiaty. Podziwiamy kolory
i kształty. Zachwyca nas fantazja odcieni, płatków, piórek. Olśniewa
świat zwierząt, oryginalność gatunków. Zdumiewa fenomen rozwoju.
Niezwykła i powszechna jest czułość w postrzeganiu „widzianego”
świata. Nic, co żywe nie wygląda identycznie. A ludzie? Są częścią
przyrody. Też się różnią. Nie tylko wyglądem. I jako taką cząstkę przyrody musimy ich odbierać i postrzegać. I też przyjmować takimi, jakimi są. Nie, nie będę tu pisać o tolerancji. Bo dzisiaj nie wystarczy
już tolerować drugiego człowieka. Potrzebna i wręcz konieczna jest
autentyczna akceptacja. Widzenie wzbogacone o cały urok inności.
W różnych odcieniach tego świata. W zachowaniach. Czułe widzenie
tego, co niepowtarzalne. Docenianie oryginału i niezwykłości.
ażdy człowiek pragnie być sobą, chce budować własną tożsamość. I każdy człowiek nosi te niewidoczne tabliczki: „Zauważ
mnie”, „Nie lekceważ mnie”, „Doceń mnie!”. Być sobą to także mieć prawo do popełniania błędów. Z oczywistymi szansami na przebudzenia,
dezintegracje, zmiany. Każdy człowiek posiada zdolność do głębokich
przeżyć emocjonalnych. Czerpie radość z poznawania siebie i świata.
Działa w pojedynkę i grupowo. Dla siebie i dla innych. Potraﬁ budować
i pielęgnować w sobie pokój. A poprzez życie i działania, świadomie bądź
nieświadomie, tworzy energię. Oby była jasna i zataczała czułe kręgi...
ażnym zadaniem, w realizacji określonych zadań, misji,
jest łączenie jednostek w zespół, „sklejenie ich”. Myślę tu
o duchu zespołowym. Wspólna gra do jednego celu ma ogromne znaczenie na drodze do osiągania dobrych rezultatów. Przy angażowaniu
ludzi w sprawę, nie można zapominać o tym, jak istotne jest wykorzystanie ich najlepszych predyspozycji i umiejętności.
chemat organizacyjny zespołu jest dla mnie odwróconym trójkątem (”do góry nogami”: podstawa u góry, przeciwległy wierzchołek na dole). Na szczycie tego schematu znajdują się „beneﬁcjenci”.
W przypadku SDB to młodzi ludzie, do których kierujemy pomoc i nasze
działania, także ich rodziny. To dla nich zrodziła się nasza organizacja.
Poniżej zespół, załoga, która pracuje dla urzeczywistnienia misji „Pomagamy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły sobie” (misja jest odpowiedzią
na pytanie - po co?, wizja zaś, to określenie etapów działania). Ten zespół to członkowie SDB, sponsorzy, przyjaciele. W swojej głowie mam tu
piękną nazwę „zespół budowania nadziei”. Każdy z nas dokonuje wybo-
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Założycielka i prezes SDB Halina Rybak-Gredka
ru roli, jaką odgrywa w zespole. Albo przyłącza się do niego jako aktywny, troszczący się o wyniki członek, albo wspiera działania składkami,
siłą swojego nazwiska, osobowości, tworzeniem klimatu, atmosfery.
alej wyodrębnia się grupa przywódców, ludzi, którzy biorą
odpowiedzialność za realizację projektów, pracują dla całego
zespołu. I następnie „zespół rozwoju”. Tę nazwę mogą przypisać sobie
ludzie, którzy poza koordynacją projektów, planują także dalszy rozwój, nadają świeżości i pracują dla zespołu przywódców. A na samym
dole twórca „wizji i kierunku”. To istotne ciągle mieć ogląd na całość,
pracować dla wszystkich, myśleć o rozwoju ludzi wraz z jednostką
organizacyjną. Jedną z najważniejszych rzeczy było, na początku,
przekazanie ludziom misji oraz jej wizualizację, po to, aby każdy
z potencjalnych członków mógł decydować, czy on też tego chce.
Wielka to radość, gdy dołączają do nas coraz to nowi ludzie dobrej
woli. Czekamy na Was, bo sukces zależy od zespołu! Przecież istniejąc pośród rozlicznych autorytetów, sami nimi jesteśmy...
yślę dziś o takiej jednostce organizacyjnej, w której każda osoba nasiąka duchem entuzjazmu, ale przede wszystkim odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. W której zawsze można liczyć
na kompetencje fachowców. W której jest wiele świeżości młodych.
W której tworzy się wspólne dobro. Myślę o jednostce, gdzie czuwają ci,
którzy znają się na jej działalności, mając za sobą wiele pożytecznych,
wartościowych i pięknych osiągnięć, a także gdzie następuje przekazywanie doświadczeń i duplikacja. Wreszcie wyobrażam sobie miejsce,
gdzie przybywają, co jakiś czas, siadają obok siebie największe autorytety i gdzie ma miejsce edyﬁkacja służąca rozwojowi zespołu.
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>> dokończenie na str. 5

7 lat

DOBRE RĘCE
Słowa: Jacek Golonka
Muzyka: Józef Skrzek
I
Nie zatrzymuj się w drodze do Siebie.
Tych stojących tak dużo już jest!
Znowu traﬁł się człowiek w potrzebie.
Nie minąłeś go i z Tobą jest.
REFREN
Dobre dłonie, dobre dłonie na Ziemi
Mogą czyjeś smutne oczy odmienić...
Dobre dłonie, dobre dłonie pod niebem
Mogą spotkać i ptaka i Ciebie...
II
Nie zatrzymuj się w drodze do Słońca.
Ciepła struna najpiękniej nam gra.
Z zimnej twarzy uczyni gorącą.
Małe słońce każdy w sobie ma.
REFREN
Dobre dłonie, dobre dłonie na Ziemi...
III
Nie zatrzymuj się, trzeba iść dalej.
Jeszcze czeka Cię niejeden most.
Spragnionemu kubek wody znów nalej
– Dzięki CI powie wzrokiem ten głos
REFREN
Dobre dłonie, dobre dłonie na Ziemi...

RAZEM…
>> dokończenie ze str. 4
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rzez współpracę, rozumiem wspólne podejmowanie wyzwań,
planowanie, wykonywanie zadań, działania na zasadach partnerstwa, wzajemny szacunek, rzetelność w wywiązywaniu się z przyjętych
zobowiązań. I oczywiście zaufanie. Wzajemne zaufanie jest ważnym
warunkiem w działaniach zespołowych. Jest to „być albo nie być” drużyny jako najprawdziwszego teamu. Zaufanie, czyli przekonanie, że druga
strona jest uczciwa wobec nas. W swoich zamiarach i działaniach. Nic
bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie. Nic też nie
narusza negatywnie wzajemnych relacji tak, jak jego uzasadniona utrata.
fać też trzeba oczywiście samemu sobie. I to w pierwszym rzędzie. Budować osobiste zaufanie, to wzmacniać się pozytywnie,
pozostawać szczerym, przestawać wstydzić się samego siebie, ale też
pokonywać trudności, dokonywać wyborów, podejmować decyzje, nie
bać się zmian, upadać i powstawać, być w samym środku życia. Wie-

U

rzę, że jeśli ufamy, to dajemy sobie ogromny kredyt we wzajemnych
relacjach. I może być to szansą dla wielu, nawet tych, którzy gdzieś już
kiedyś zawiedli.
ielu ludzi postrzega życie jako ciągłą walkę, w której gdy ktoś
wygrywa, to inny musi przegrać. Warto zapoznać się z zasadą
win–win. Oznacza ona, mówiąc z grubsza, że zwycięzcą jest każda ze
stron danego procesu. Przykładowo, gdy w jakimś środowisku występują
indywidualne sukcesy, to automatycznie wpływa to pozytywnie na wizerunek całego środowiska, co pociąga za sobą inne dobre rezultaty. I tylko od
nas zależy czy będziemy pracować według zasady win–win czy wygrany
– przegrany. I tylko od nas zależy czy nasz autorytet to tylko kwestia chwilowych osiągnięć, zaszczytów, ewentualnie wiedzy, doświadczenia, czy
także i zobowiązanie, odpowiedzialność oraz postawa wobec świata...

W

HALINA RYBAK-GREDKA

5

7 lat

7 lat

„JADĄ, JADĄ DZIECI DROGĄ…”
T

ak zaczynała się piosenka przedszkolna, która ozdabiała moje
szczęśliwe przedwojenne życie. Dalsze wersy tego wiersza-piosenki brzmią następująco:
…i nadziwić się nie mogą,
jaki piękny świat.
Tu się kryje biała chata,
tu słomiany dach,
przy niej wierzba rosochata,
a w konopiach strach.
Od łąk mokrych bocian leci,
żabkę w dziobie ma.
Bociuś, bociuś! krzyczą dzieci,
a on Kla, kla, kla.
Tam zagania owce siwe
Brysio - kundel zły.
Konik wstrząsa bujną grzywę
i do stajni rży.
Idą żeńcy, niosą kosy,
fujareczka gra,
a pastuszek mały, bosy
chudą krówkę gna.
Młyn na rzece huczy z dala
białe ciągną mgły,
a tam z kuźni od kowala
lecą złote skry.
W polu, w sadzie brzmi piosenka
śród porannych ros,
siwy dziad pod krzyżem klęka
pacierz mówi w głos.

M

Jadą wioską, jadą drogą
siostrzyczka i brat
i nadziwić się nie mogą,
jaki piękny świat.

uszę powiedzieć, że ten idealistyczny obraz świata, wykreowany przez Marię Konopnicką, tak zapadł mi w serce
i pamięć, że w najtragiczniejszych momentach życia niósł mi otuchę
i pocieszenie. Okazało się, że wojna, niemiecka okupacja Polski, ludobójstwo, zniszczenia wojenne poraniły moje i moich rówieśników
serca. Na pewien czas zabrały spokój. Lekarstwem wówczas było
piękne poetyckie słowo. Ale nawet w wyzwolonej demokratycznej
Polsce nie wszystkim dane jest szczęście i dobrobyt. Okazuje się,
że niezależnie od ustroju człowiek wielekroć zmaga się z losem:
z chorobą, nieszczęśliwymi wypadkami, biedą. Mając świadomość
tego faktu zaangażowałem się w działalność pięknej organizacji –
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina.
iem doskonale, że człowiekowi, zwłaszcza młodemu, potrzebne są: poczucie bezpieczeństwa, chleb i życie w świecie piękna. W lokalu Stowarzyszenia mówię o twórczości księdza Jana
Twardowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Różewicza,
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Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
wspaniałych poetów i prozaików. Dzielę się tedy, wespół z takimi
twórcami, jak Jerzy Suchanek, Jacek Golonka, Paweł Sarna, Wojciech Brzoska, Ewa Lipska, Katarzyna Młynarczyk, Marta Fox i inni,
urodą i pięknem literackiej polszczyzny. Wiele emocji niosą moje
i Pani Prezes SDB Haliny Rybak-Gredki wizyty przedświąteczne,
„paczkowe” w domach będzińskich dzieciaków, domach znaczonych
niedostatkiem, bezrobociem, zdrowotnymi dolegliwościami.
rzywołany przez Konopnicką świat uległ dzisiaj znacznym
przemianom. Dzisiaj dzieciaki żyją w rzeczywistości bogatszej. Jest to świat autostrad, samolotów, komputerów, szybkich
samochodów. Nie możemy go odrzucać. Chodzi tylko o to, aby ten
świat wygód i dostatków nie był dostępny tylko dla nielicznych. Chodzi też o to, aby codziennie pamiętać o niepełnosprawnych, powalonych chorobami, o dzieciakach z obszaru niedostatku materialnego.
To oni hojnie płacą za miłość i dobro. SERCEM ZA SERCE…
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Prof. zw. dr hab. WŁODZIMIERZ WÓJCIK

Podopieczni

Jeśli wierzyć Toltekom...
J

eśli, wierzyć słowom barda, że „w życiu piękne
są tylko chwile”, róbmy wszystko, aby było ich
jak najwięcej. Oto uczeń gimnazjum, uzdolniony sportowiec, siatkarz. Trenuje od kilku lat, odnosi sukcesy.
Marzy o tym, by pojechać na zgrupowanie z kolegami
i trenerem w czasie wakacji. Gdyby nie Stowarzyszenie
i ludzie, którym los siatkarza nie jest obojętny, marzenie
by się nie spełniło. Takich sportowców jest wielu. Każdego roku takich spełnionych marzeń jest wiele. A jest
to możliwe tylko dzięki ludziom Stowarzyszenia. Skąd
się biorą, kim są, dlaczego robią to, co robią?
eśli wierzyć Toltekom (żyli tysiące lat temu
w południowym Meksyku, jak pisze M. Ruiz,
„byli uczonymi i artystami, tworzącymi społeczność,
do której zadań należało badanie i przechowywanie
duchowej i praktycznej spuścizny poprzedników”),
„wszystko, co nas otacza jest fałszem, iluzją, snem,
jak dym, nie pozwalający nam ujrzeć, jacy naprawdę
jesteśmy. Prawdziwi my – to czysta miłość, czyste
światło” (M. Ruiz, Cztery umowy).Trudno to zrozumieć, a co dopiero wprowadzić w życie. A jednak są
tacy, którzy przynajmniej próbują. Zazwyczaj cisi, nie
pragnący rozgłosu ani podziękowań, często prawie
anonimowi. Taka natura... Nie pchają się na aﬁsz. Najważniejszy jest cel – pomoc dzieciom. I nie wiadomo
skąd, mimo innych obowiązków, często odpowiedzialnych stanowisk, znajdują tę pozytywną energię, by
robić coś dla innych. Nie jest to łatwe, głównie z powodu coraz mniejszych środków ﬁnansowych, jakie udaje się pozyskać. Swoją drogą,
gdyby każdy dorosły mieszkaniec takiego miasta, jak nasze, zechciał

J

1% podatku dochodowego przeznaczyć na zbożny cel, gdyby tylko
zechciał iść tą drogą przez chwilę, ile dobrego zrobiłby dla kogoś,
a tak naprawdę dla siebie samego. Kochamy siatkówkę i piłkę nożną,
i szermierkę, i pływanie... a te pasje są
w młodych ludziach, trzeba im tylko trochę pomóc. Wypełniając dokumenty podatkowe następnym razem, pomyślmy
o sobie i swojej drodze do samozadowolenia, satysfakcji, dobrego samopoczucia,
czy choćby czystego sumienia.
ewien polski zespól grający muzykę reggae śpiewa: „Opowiedz mi
o smaku chleba razowego z pastą awokado, albo nie mów nic”. Kiedyś nadejdzie ten dzień, gdy uwolnieni od problemów będziemy opowiadać sobie o smaku
chleba, a nie o chorobie Kasi i wysokich
cenach leków, nie o braku podręczników
dla Konradków i Emilek i nie o tym, skąd
się wzięły fobie Stasia. Ale żeby ten dzień
nadszedł, musimy pomagać naszym
dzieciom. To przecież my nimi jesteśmy.

P
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Jesteśmy razem
Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie
więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym
się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć.

Antoine de Saint-Exupéry

BEATA
GRELA

M

Moje miejsce na ziemi

oje spotkanie ze Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina rozpoczęło się
w styczniu 2011 roku i uważam, ze siedem lat za późno,
ale pomimo tak krótkiego
stażu mam wrażenie, jakby
trwało to od zawsze. Z przyjemnością mogę stwierdzić,
że siedziba Stowarzyszenia
jest moim miejscem na ziemi,
którego szukałam zbyt długo.
Miejsce, w którym uśmiech
gości na co dzień i spotkasz
tam wspaniałych, o wielkich
sercach ludzi. W tym roku
mija siedem lat, jak ruszyła ta
„lokomotywa” napędzana najwspanialszą energią, jaką jest
serce drugiego człowieka,
to ogromne serce wypełnione życzliwością, oﬁarnością
i bezwarunkową miłością. Miłością, która nie zna potrzeb, oczekiwań i zazdrości, która stara się
nikomu nie zaszkodzić, nikogo nie skrzywdzić. To miłość, która nie
rani, ale goi, która nie dzieli, a łączy, która nie krzywdzi, ale naprawia
krzywdy, która nigdy nie przynosi smutku, ale zawsze jest źródłem
szczęścia i radości. Miłość taka gdy jest dawana, zawsze powraca
w zwielokrotnionym natężeniu. A uwierzcie mi, członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, sponsorzy, przyjaciele i wszyscy, którzy chociaż raz mieli okazję wesprzeć działania SDB znają to uczucie, które
pojawia się po tym, jak zobaczymy uśmiech i zadowolenie na twarzy
dzieci, czy łzy dziadków za okazane wsparcie rodzinie lub usłyszymy
podziękowanie rodziców za oﬁarowaną pomoc.

C

oś, co nie zna warunków, ograniczeń i potrzeb. Ponieważ nie zna
warunków, nie wymaga niczego aby się wyrazić. Nie żąda niczego w zamian. Nie wstrzymuje niczego w odwecie.
Ponieważ nie zna ograniczeń, nie krępuje drugiego. Jest bez końca i
trwa wiecznie. Nie doświadcza zapór i granic.
Ponieważ nie zna potrzeb, stara się nie brać niczego, co nie pochodzi z hojności serca. Stara się nie zatrzymywać niczego, co nie pragnie
być zatrzymane. Stara się nie dawać niczego, co nie jest przyjmowane z
radością.
I jest wolne. Miłość jest tym, co swobodne, albowiem wolność stanowi
istotę Boga, a miłość to przejaw Boga.

C

Neale Donald Walsh

hciałabym na łamach kolejnego już numeru biuletynu przekazać wyrazy szacunku i podziwu dla wszystkich osób, któ-
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re przyczyniły się do powstania tego wielkiego dzieła, jakim jest
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Za ogromny wkład pracy, silną
wolę i samozaparcie w ciężkich momentach. To Wy rozpędziliście
tą lokomotywę, która zmierza po właściwym torze i we właściwym

kierunku, i tak jak znana wszystkim „lokomotywa” z wiersza Juliana Tuwima: „Najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna
po szynach ospale (…) I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
i dudni, i stuka, łomoce i pędzi (…)”, ale wszyscy wiemy, co wprawia ją w ruch. Bez tej „pary” nie pojedzie dalej, a będzie się toczyć
wolniej i wolniej. Dlatego chciałabym zachęcić i polecić wszystkim
wielkim sercom pracę na rzecz SDB. Naprawdę warto.
racę, która może stać się Waszą pasją. Po kilkunastu latach pracy jako pedagog-wychowawca-nauczyciel wiem, że
moja praca jest moją pasją. Chodzę do pracy z przyjemnością i ciągle poszukuję nowych wyzwań. Pamiętam po pierwszym roku mojej
pracy, była to wtedy szkoła podstawowa, nie miałam pewności, czy
po wakacjach będę mogła wrócić, i jaka była moja radość, kiedy
dowiedziałam się, że jest dla mnie miejsce. Wtedy nie mogłam się
doczekać rozpoczęcia roku szkolnego. I tak mi już zostało. Cieszę
się, że powoli otwieram moim uczniom okno na świat i wprowadzam ich w dorosłe życie. Mam nadzieję, że nauczę ich wrażliwości
i otwartości do świata, i zachęcam do niesienia pomocy, tam gdzie
jest ona potrzebna.
ie obce nam są słowa wolontariat, czy charytatywność słowo, które w XXI wieku jest szczególnie popularne i niemal
codziennie spotykamy się z różnymi jej formami, w których biorą
udział wolontariusze w różnym wieku. Często, mówiąc o charytatywności, nasuwają mi się pytania: Czy wspieranie potrzebujących
stało się na całym świecie domeną ludzi bogatych, czy fenomen

P
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>> dokończenie na str. 9

Jesteśmy razem
JACEK GOLONKA

Płonąc
Twoim źródłem jest Słońce.
Witaj szlachetny płomieniu dla ciepła, sytości, radości…
Witaj także przeciwko chłodowi i osamotnieniu…
Kiedy uzewnętrznia się dobry ogień człowieka,
wtedy rozpala się życiodajne ognisko…
O płomieniu nie można mówić inaczej
niż rozpoczynając od niewielkiej iskry
a kończąc na uspokojonym popiele…
Ogień jak dziecko rośnie w swojej skali trawienia, jakby tańczył, walczył,
a w końcu panował nieomal nad wszystkim.
Jest taki piękny i tak bardzo groźny…
Wybiera: może być pożyteczny lub niszczący…
Prometeusz wykradł go bogom, bo nie umiał już dłużej patrzeć na zalęknionego, zziębniętego człowieka.
Dlatego witajmy płomienie tylko dłonią prometejską.
Niech będą owocujące wyjątkową barwą, muzyką trzaskających iskier,
płomiennym tańcem, namiętnością.
Tak żeby ogień po wiek wieków przedstawiał się nam tylko jednym
słowem…
Płonę…

Moje miejsce na ziemi
>> dokończenie ze str. 8

charytatywności udziela nam się, bo jest po prostu modny, „na topie”,
czy drzemie w nas po prostu potrzeba niesienia bezinteresownej pomocy drugiej osobie? Zanim znajdę odpowiedź na pierwsze pytanie,
zastanawiam się, czy ta odpowiedź jest tak naprawdę ważna. Nawet
jeżeli podejmujemy się takiej aktywności, bo jest to po prostu na czasie,
bo chcemy też przez moment zabłysnąć, a przy okazji pomóc komuś
w potrzebie, to czy to coś gorszego niż udzielanie się, bo tak czujemy
i dzięki takim akcjom czerpiemy inspiracje do naszych dalszych działań.
Wracając do przeszłości, to pierwsze zapiski na ten temat pojawiły się
w XIX wieku. Materiały źródłowe podają, że charytatywność – pochodzi z języka łacińskiego i oznacza miłosierdzie; zbiór organizacji i działań
mających na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób
bezinteresowny, dobroczynny, ﬁlantropijny. Filantropia to dobroczynność, życzliwość, miłośc do ludzkości. W słowniku można znaleźć wiele
takich synonimów. To działalność osób bądź instytucji, mająca na celu
bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Filantrop zwany też w
Polsce, zwłaszcza w XIX wieku, społecznikiem – to człowiek udzielający
pomocy materialnej ubogim, często inteligent: lekarz, adwokat, nauczyciel – pracujący społecznie, nie baczący na honorarium, w imię idei solidaryzmu społecznego ﬁnansujący akcje społeczne, fundator.

A

kcje charytatywne obecnie organizowane są bardzo często i to
na szeroką skalę. Każda większa organizacja, między innymi
stacje telewizyjne i fundacje, organizuje specjalne zbiórki pieniędzy na
cel ogólny lub dla pomocy pojedynczej osobie lub ich wąskiej grupie.
Każdy z nas słyszał o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy
Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Akcje te często gromadzą rzesze ludzi, którzy okazują solidarność i wspomagają drobnymi jak i większymi datkami, które przeznaczane są na słuszną sprawę. My również nie
pozostajemy w tyle i dumni jesteśmy z naszych charytatywnych działań. SDB organizuje liczne imprezy i koncerty. Ten ostatni, po siedmiu
latach działań pod hasłem „Dobre Ręce” ma charakter charytatywny.
Dochód z imprezy przeznaczony jest na edukację dzieci w Ośrodku
SDB „Jesteśmy razem”. Mógł się odbyć dzięki wsparciu tak wspaniałych artystów jak: Magda Steczkowska, Józef Skrzek, Damian Holecki, Roger Karwiński, Filip Rekieć. Zaprzyjaźnione fundacje i inni wielcy
twórcy przekazali swoje dzieła na aukcję (prof. Jacek Rykała, Elżbieta
Kozera, Romuald Korus, Dorota Korus, Aleksander Kowal oraz Fundacja Anny Pasek i Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”).
ili Państwo! Gorąco namawiam i zachęcam jeszcze raz do
pracy na rzecz SDB.

M

BEATA GRELA
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Organizacje pozarządowe
a samorząd Będzina
P

ierwszym etapem procesu decentralizacji systemu władzy puteczną działalność pożytku publicznego w sferze określonych zadań
blicznej w Polsce po 1989 roku, zmierzającego do stworzenia
publicznych, współpracując w tym zakresie z organami administranowoczesnych form zaspokajania zbiorowych i indywidualnych potrzeb
cji publicznej, szczególnie z jednostkami samorządu terytorialnego.
społeczności lokalnych, było reaktywowanie samorządu gminnego. Na
Współpraca ta określana jest w ramach programu współpracy z orgamocy ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i o samonizacjami pozarządowymi.
rządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, samorząd terytorialny stał
ada Miejska Będzina corocznie od 2004 roku uchwala na posię podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego, a gmiszczególne lata „Program współpracy miasta Będzina z orna stała się podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
miany ustrojowe, przede wszystkim właśnie reaktywowanie no3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
woczesnego samorządu lokalnego, rozpoczęły proces budowy
publicznego i o wolontariacie”. Jest to podstawowy dokument określaspołeczeństwa obywatelskiego. Jego ważnym
jący zasady kooperacji pomiędzy władzami
elementem stały się organizacje pozarządosamorządowymi miasta a lokalnym sektowe, szczególnie te nowopowstałe i oparte na
rem pozarządowym. Głównym celem proinicjatywie i aktywności mieszkańców wspólnot
gramu jest kształtowanie demokratycznego
samorządowych.
ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy
stawa o samorządzie terytorialnym,
administracją samorządową a organizacjaktórej dotychczasowy tytuł z dniem
mi pozarządowymi w wymiarze ﬁnansowym
1 stycznia 1999 roku, gdy powstały samorząi nieﬁnansowym. Zadania publiczne przewidowe powiaty i województwa, zmieniono na
dziane do realizacji w ramach tej współpracy
obecnie obowiązujący weszła w życie 27 maja
to oświata i wychowanie, pomoc społeczna,
1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wyprzeciwdziałanie patologiom społecznym,
bory do rad gmin jako organów stanowiących
ochrona i promocja zdrowia, kultura i sztusamorządu terytorialnego.
ka, kultura ﬁzyczna i sport, ekologia i ochrostawa, określająca ustrój samorząna dziedzictwa przyrodniczego, integracja
du gminnego w Polsce, wśród zadań
europejska i współpraca międzynarodowa.
własnych gminy, służących wspólnocie samorządowej, ujmuje w art. 7 ust. 1 pkt 19 sprawy
rejestrze prowadzonym przez Stawspółpracy i działalności na rzecz organizacji
rostwo Powiatowe w Będzinie na
pozarządowych oraz podmiotów wymienioterenie Będzina zarejestrowanych jest około
nych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
100 organizacji pozarządowych. Ich aktyw2003 roku o działalności pożytku publicznego
ność jest zróżnicowana. Rada Miejska Bęi o wolontariacie. Przepis w tym brzmieniu po- Sławomir Brodziński, Przewodniczący
dzina może ją weryﬁkować corocznie, gdy
jawił się w ustawie gminnej od 12 marca 2010 Rady Miejskiej Będzina
przyjmuje sprawozdania z realizacji uchwaroku. Wcześniej ustawa ogólnie mówiła tylko
lonego programu współpracy. Zawierają
o współpracy z organizacjami pozarządowymi, a przepis taki wprowaone konkretny wykaz wykonanych przez organizacje pozarządowe na
dzono dopiero 30 maja 2001 roku.
podstawie albo dotacji ﬁnansowej albo form pozaﬁnansowych okrerganizacje pozarządowe, a szczególnie stowarzyszenia, swe
ślonych zadań publicznych w danym roku. W latach 2004-2010 kwota
cele statutowe realizują w różnorodny sposób, nierzadko
dotacji miejskiej na doﬁnansowanie realizacji zadań własnych gminy
między innymi poprzez uczestnictwo swoich przedstawicieli w funkprzez te organizacje wyniosła 2.887.464 zł.
cjonowaniu lokalnych władz publicznych. Stąd w obecnej Radzie Miejśród najbardziej aktywnych podmiotów programu współpraskiej Będzina jako organie stanowiącym miasta reprezentowane są
cy jest m.in. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Powstałe
lub były po ostatnich wyborach samorządowych z 21 listopada 2010
w 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą
roku Towarzystwo Przyjaciół Będzina i Komitet Rozwoju Będzina jako
wszechstronną działalność na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
część będzińska Komitetu Rozwoju Zagłębia. Zresztą te dwa stowaOd 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało doﬁnansowanie z budżetu
rzyszenia także poprzednio wprowadzały swoich przedstawicieli do
miasta na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młoRady Miejskiej: Towarzystwo Przyjaciół Będzina w latach 1992-2002
dzieży z rodzin dysfunkcyjnych (41.239 zł.), na organizację letniego
i 2006-2010, a Komitet Rozwoju Będzina w latach 2002-2010. Dodati zimowego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środokowo wielu radnych Rady Miejskiej to osoby zaangażowane społeczwisk dotkniętych alkoholizmem i rodzin dysfunkcyjnych (558.760 zł.)
nie, także członkowie wielu organizacji pozarządowych o charakterze
oraz na 3 projekty z zakresu kultury (16.000 zł.).
lokalnym i ogólnopolskim.
edług ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonSŁAWOMIR BRODZIŃSKI
tariacie organizacje pozarządowe prowadzą społecznie uży-
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Trochę historii
Tak to się
zaczęło…

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zostało
utworzone 26 sierpnia
2004 roku. SDB to
organizacja pozarządowa powołana do
życia przez Halinę
Rybak-Gredkę. Wraz
z nią byli tam: A. Grzybek, H. Hejnowska,
B, Lach, M. Piwkowska, U. Pluta, B. Cichoń, A. Michałek, P. Lipiński, B. Dudyńska,
M. Zielińska, A. Jakubik, M. Jędrusiak, J. Golonka i J. Nawrocka.

Oxford w Grodźcu

2 października 2004 – I Integracyjny rajd rowerowy dla dzieci
z różnych dzielnic miasta oraz
dla dzieci z Domu Dziecka
w Sarnowie.
W imprezie, która odbyła się w Parku
Rozkówka, wzięło udział 85 dzieci.
Nie było czasu na nudę, ponieważ
przygotowano dla dzieciaków wiele atrakcji na świeżym powietrzu. Było grillowanie, jazda na koniach, przeciąganie liny i strzelanie z łuku, oraz śpiewanie przy
ognisku. A na koniec wręczanie nagród i upominków dla wszystkich dzieci.

Kolejne kursy językowe

Brygada Koszykowa

13 października – tego dnia rozpoczął się kurs języka angielskiego, w którym uczestniczy 19 uczniów klas trzecich
gimnazjum. Był to dla nich pierwszy kontakt z językiem
angielskim, gdyż w szkole uczyli się tylko języka niemieckiego.
Zajęcia odbywały się przez cały rok szkolny 2004/05. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zagwarantowało wszystkim uczestnikom kursu pakiet książek dla uczniów gimnazjum New Hotline Starter Student’s Book.

Udało się! Zgromadzona żywność (wędliny, sery, owoce, słodycze, soki) została
zapakowana w kosze
świąteczne
i dostarczona do 40
rodzin wielodzietnych
z Będzina i okolic.
Najpiękniejsze jest to, że twarz dziecka
zmienia się ze smutnej w radosną. Niektóre miały łzy w oczach. My też...

Zapach Wiosny

Treningi na Rozkówce

16 X - Z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieciom
Będzina kilkoro dzieci, miłośników koni (w tym
dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie) może
spełniać swoje marzenia. Na terenie Klubu
Jeździeckiego “Amigo”, który od 10 lat należy
do ścisłej czołówki polskich klubów sportowych,
odbywają się cotygodniowe treningi dla 6 dzieci.
Mają one zapewniony dowóz, fachową opiekę
instruktorską i pedagogiczną, dobrze wyszkolone konie i przyjazną atmosferę.

Życzenia świąteczne i środki czystości z „zapachem wiosny” dla rodzin
wielodzietnych...
“Czego potrzebujesz?” – na tak
zadane pytanie opiekun tego projektu Anna Grzybek często otrzymywała odpowiedź -środki czystości.
Na tej podstawie zorganizowała akcję
pod nazwą “Zapach wiosny”.

5 lutego odbył się Wielki Bal Karnawałowy dla 140 dzieci.
Gościliśmy na balu dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie oraz
dzieci ze szkół: SP 3, SP 4,
SP 6, SP 7, SP 8, SP 10,
SP 11. Impreza zorganizowana była przy współpracy z dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr 1. Zabawę
uświetnił widowiskowy pokaz sztucznych ogni.

2004

wrzesień

październik

Honorowy Patronat
nad Salonikiem Literackim SDB

Z wielką przyjemnością obejmuję Patronat Honorowy nad Salonikiem Literackim
Stowarzyszenia „Dzieciom
Będzina”. Bardzo się cieszę, że powiększa się grono
wielbicieli poezji. Zachęcam
młodych literatów do tworzenia i wzmożonej pracy, gorąco popieram
inicjatywę. Życzę powodzenia.
Anna Dymna

Budowanie Nadziei – ﬁnał

Wielki Bal Karnawałowy

sierpień

Język rosyjski i niemiecki to kolejne kursy językowe które ruszyły w ślad za „Grodzieckim Oxfordem”: rosyjski w Miejskim Zespole Szkół nr 1 i niemiecki w Szkole
Podstawowej nr 1.

liﬆopad

3 VI – II „Rowerowy Rajd Integracyjny” dla uczniów będzińskich szkół podstawowych na
trasie Będzin – Lasek Grodziecki – Rozkówka. A po rajdzie mnóstwo atrakcji! Impreza odbyła się na terenie Klubu Jeździeckiego “Amigo”. Był żurek z wielkiego kotła nadziei, grillowane kiełbaski, nie zabrakło również jazdy na koniach
pod okiem trenerów oraz występów muzycznych.
4.VI – Wielka impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła
się pod będzińskim zamkiem. A dla naszych milusińskich przygotowano wieeele atrakcji. Cukierki i wata
cukrowa dla wszystkich! Punktem kulminacyjnym
było losowanie nagród dla dzieci, biorących udział
w całorocznym projekcie “Budowanie nadziei”. Odbyła się również
I Aukcja SDB, z której dochód został przeznaczony na
wakacyjny wypoczynek dzieci nad morzem. Ostatnią
niespodzianką był wyjazd grupy dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie na koncert Michała Wiśniewskiego
oraz spotkanie dzieci z artystą.
5.VI – Wyjazd 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży do
Krakowa na Festiwal Piosenki Zaczarowanej.

grudzień

2005

styczeń

czerwiec
luty
kwiecień
marzec
maj
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Trochę historii
Koncert Artystycznych Wzruszeń

Wakacje 2005

1 czerwca w Teatrze Dzieci Zagłębia oraz w Muzeum Zagłębia odbył się Koncert Artystycznych Wzruszeń. Swoją obecnością zaszczyciła nas znakomita
polska poetka – Ewa Lipska, która objęła Koncert Honorowym Patronatem.
Imprezę koordynowali i prowadzili
Emilia Nawrocka i Mariusz Smoliński. W części I koncertu, który
odbył się w Teatrze Dzieci Zagłębia
im. J. Dormana wystąpili: artystka
Piwnicy pod Baranami Beata Czernecka, Teatr Prawdziwny z Zabrza,
aktorzy Teatru Preventorium, Filip
Rekieć. W przerwie między koncertami artyści zwiedzili Synagogę Mizrachi. Wieczorem w gronie 50 osób
odbył się w Muzeum Zagłębia uroczysty Salonik Literacki z udziałem pani
Ewy Lipskiej. Finał imprez to występ Teatru Ognia Los Fuegos z Krakowa
w plenerze przed Muzeum.

18-30 sierpnia – Dąbki, Ośrodek
Wypoczynkowy „Duet”
Z wyjazdu ze Stowarzyszeniem
Dzieciom Będzina skorzystało
128 dzieci z ośmiu będzińskich
szkół. Prawie dwa tygodnie pełne wrażeń! Słońce, plaża i nasze
piękne, choć trochę chłodne, błękitne morze. Morskie opowieści,
rowerowe wycieczki, konne przejażdżki i cudowne zachody słońca…
Czego chcieć więcej!?

3 lutego spotkaliśmy się
z panią Ewą Lipską,

jedną z najwybitniejszych polskich
poetek. Drżały ręce i głos, kiedy
w piątkowe popołudnie odwiedzilismy ją w jej krakowskim mieszkaniu.
Sytuacja nieomalże jak ze snu...

Projekt Czas darowany dziecku

to przede wszystkim zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, wsłuchanie się w ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego organizowane są wspólne
wyjścia do kina, czy kurs jazdy konnej w Klubie
Jeździeckim „Amigo”. Ruszyła tez akcja „Gramy Razem” - Są to cykliczne, integracyjne rozgrywki sportowe w Hali Sportowej w Łagiszy.

Po raz kolejny ruszyła akcja „Zapach
wiosny” – tradycyjnie przekazano
najbardziej potrzebującym kosze
pełne środków czystości.

Spływ kajakowy wodami
Czarnej Przemszy

W ramach projektu „Czas darowany dziecku” członkowie
Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, Klubu Absolwenta oraz
uczniowie zorganizowali spływ
kajakowy na Czarnej Przemszy.

Wycieczka
do Krakowa

Stowarzyszenie Dzieciom
Będzina po raz
kolejny zorganizowało wycieczkę do Krakowa. Było zwiedzanie miasta
oraz Festiwal Piosenki Zaczarowanej organizowany na krakowskim rynku przez Fundację
Anny Dymnej “Mimo Wszystko”.

Brygada Koszykowa 2005

Dzień Dziecka

Zapach wiosny

27 października
2005 SDB uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W czwartkowy, przedświąteczny wieczór 22 grudnia do 60 rodzin objętych projektem „Czego potrzebujesz?” zapukały nasze
„brygady koszykowe”.
Kosze
traﬁły do rodzin,
które znalazły
się w najtrudniejszej sytuacji.
A uśmiech znowu
zagościł
na
twarzach
naszych
podopiecznych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, czekało na
młodych uczestników imprezy wiele atrakcji:
występy uczniów będzińskich szkół, zabawy,
konkursy, bajkowe stroje, wiele nagród, cukierków i tradycyjnie – wata cukrowa gratis!

„Jesteśmy razem”

Przy ul. Modrzejowskiej tworzymy ośrodek SDB “Jesteśmy
razem”. Spełnia się marzenie
o miejscu dla dzieci, które,
na co dzień chcą i potrzebują
kontaktu z życzliwymi ludźmi.
Z pedagogami, artystami,
ludźmi gotowymi darować
innym trochę swego czasu.
I serca.

Wielki Bal Karnawałowy

Bal przebierańców, przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego, zabawy, konkursy,
nagrody, szwedzkie stoły pełne
smakołyków i pokaz sztucznych
ogni, dał znowu wiele radości
naszym dzieciom.

2006

Od dzisiaj w ramach
projektu „Czas darowany dziecku”
„Pływamy Razem”
na basenie krytym
na Ksawerze.
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Trochę historii
Antologia „Ostrość i katarakta”

„Jesteśmy razem”
– dar dla dzieci

15 września 2006 o godzinie 16.00
w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej 89 miała miejsce uroczystość otwarcia Ośrodka „Jesteśmy
Razem”. W to piękne, piątkowe
popołudnie spotkali się razem: włodarze miasta, ponad setka barwnie
wystrojonych dzieciaków, młodzież,
nauczyciele, członkowie i przyjaciele stowarzyszenia oraz mieszkańcy
Będzina.

Po prawie dwóch latach działania Saloników Literackich ukazała się antologia, zawierająca wybór salonikowej poezji.

Zraniony Pasterz

Blisko 60 młodych ludzi na scenie. 17 grudnia w Teatrze Dzieci
Zagłębia w Będzinie odbyła się
premiera musicalu pt. „Zraniony
Pasterz”. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina z dumą przyznaje
się do patronatu nad artystycznym przedsięwzięciem młodych
artystów.

Mikołaj w teatrze

Ośrodek tętni życiem

20 grudnia do Teatru Dzieci Zagłębia przybyło 265 dzieci ze wszystkich będzińskich szkół
podstawowych. Organizatorem imprezy był Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Podczas imprezy dzieci obejrzały spektakl „Zimowa przygoda”. Potem nastąpił wyczekiwany, radosny moment, gdy
dzieci otrzymały od Mikołaja, który przybył na potężnych saniach, paczki ze słodyczami.

W ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne i świetlicowe
dla dzieciaków. Realizowane są także
projekty i działania
stowarzyszenia takie jak: Salonik Literacki, Paleta mistrza,
Galeria w zaułku,
Teatr Mały, czy Ekoprzystań.

Brygady koszykowe

20 i 21 grudnia 2006 r., już po raz trzeci świąteczne „Brygady koszykowe” Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, odwiedziły 60 będzińskich, głównie
wielodzietnych rodzin, z koszami pełnymi smakołyków i bożonarodzeniowymi życzeniami.

FERIE 2007

Wakacje 2006

Stowarzyszenie
Dzieciom
Będzina, wzorem
ubiegłego roku,
zorganizowało
wielu dzieciom
letni wypoczynek.
Projekt „Wakacje 2006” był dla nas dużym wyzwaniem. SDB uszczęśliwiło tego lata poprzez organizację, doﬁnansowanie lub pomoc organizacyjną
149 młodych ludzi.

Nasze dzieciaki rozpoczęły swoje ferie zimowe
w gorącej atmosferze
sosnowieckiej hali, kibicowaniem siatkarzom
Płomienia SSK. W kolejnych dniach czekały
na nich kolejne atrakcje takie jak : wyjazd
na basen, zwiedzanie
Muzeum Zagłębia oraz
zamku w Będzinie.

Antologia Młodości
„Skoro świt”

Na ogłoszony Konkurs Literacki Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Skoro świt”
przysłano sporą ilość pięknych
artystycznie prac prozatorskich. Zgodnie z zapowiedzią
powstała bardzo interesująca i
wzruszająca książka.

Złoty dzień

Program działań edukacyjnych i proﬁlaktycznych

W sobotę 28 października grupa wspaniałych
wolontariuszy z organizacji „Szansa – Na Pomoc
Goldenom” powitała dzieci
w Ośrodku „Jesteśmy razem” wraz z czterema przyjaznymi, złotymi goldenami.
Koordynatorem spotkania
była Monika Ludkiewicz.

Zajęcia proﬁlaktyczne w ośrodku polegają na wspomaganiu uczniów w chwilach dla nich trudnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania
i problemów szkolnych. Podczas spotkań uczymy jak nawiązywać dobre stosunki z innymi - czyli prawidłowej komunikacji, wyrażania uczuć i uważnego
słuchania, asertywności, oraz jak rozwiązywać konﬂikty i jak radzić sobie ze
stresem, samoakceptacji i wiary we własne siły.
Umiejętności te będą sprzyjały dzieciom w pokonywaniu trudności osobistych
i szkolnych, w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

Spektakle interaktywne

8 XII odbyły się trzy interaktywne spektakle
teatralne w których uczestniczyło ponad 300
młodych ludzi. Problematyka przedstawionych
programów dotyczyła zagrożeń typowych dla
środowisk, w których niejednokrotnie przebywają dzieci i młodzież: uzależnień, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa w szkole
i poza nią. Pogłębiały one wiedzę na temat
szkodliwości używek, uczyły asertywności
i przyjmowania zachowań pożądanych w sytuacjach trudnych bądź konﬂiktowych.

sierpień

wrzesień

październik

Kolory szarości

W sobotę 2 czerwca w godz. 11:00-14:00 na Modrzejowskiej (okolice Ośrodka SDB “Jesteśmy razem”) odbyła
się impreza otwarta związana z dniem dziecka i projektem “Kolory szarości”. Program imprezy obejmował
: promocję książki „Skoro świt”, targi uliczne, pracę twórców z dziećmi i młodzieżą, wielki zagłębiowski żurek dla
600 osób i wata cukrowa gratis, aukcja prac artystycznych, pokaz ratownictwa medycznego oraz strażaków,
grill i kawiarenka z wypiekami, salon „Uroda”, czyli fantastyczne usługi fryzjerskie: strzyżenie i czesanie gratis.
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Trochę historii
Przedszkolaki z Zamkowego
robią festyn dla każdego...

Wakacje 2007

Już po raz trzeci
wspieramy letni
wypoczynek będzińskich dzieci.
Stowarzyszenie
Dzieciom Będzina
pomaga tego lata
poprzez organizację lub pomoc organizacyjną 130
młodym ludziom.

Z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca
2008 r. w Przedszkolu Miejskim
nr 2 zorganizowano festyn, na który
zaproszono dzieci klas młodszych
z pobliskiej szkoły podstawowej
oraz reprezentantów Przedszkoli
Miejskich nr 1 i 14 z Będzina. Wystąpił Teatr „Momo” z Chorzowa,
który wystawił sztukę „Tańczące Giganty”. Tradycyjnie było mnóstwo
atrakcji dla naszych milusińskich.

Dzień Dziecka inaczej

Tym razem zorganizowaliśmy dla naszych dzieciaków 2-dniową wycieczkę
do Brennej. Jak zawsze na wycieczkowiczów czekały atrakcje: zabawa
w parku linowym, sportowe rozgrywki
i wieczorne zabawy przy ognisku.

Brygady koszykowe
50 Płomieni Jacka G.

W sobotę 8 grudnia w Ośrodku SDB przy ul. Modrzejowskiej 89 odbyła się spontaniczna impreza „50 Płomieni Jacka G.” Przybyli na nią sympatycy naszego
przyjaciela i ulubionego Poety.

Całus i kopniak

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zaprosiło młodych prozaików i dziennikarzy do zbiorowej publikacji
pt.”CAŁUS I KOPNIAK”. Warunkiem uczestnictwa było
nadesłanie maksymalnie trzech wywiadów ze znanymi
postaciami kultury i sztuki posiadającymi rodowód, bądź
związki artystyczne z regionem śląsko – dąbrowskim.

21 grudnia 2008 r. już po raz piąty
w Będzinie świąteczne „Brygady koszykowe” Stowarzyszenia Dzieciom
Będzina, odwiedziły dzieci z 60 będzińskich rodzin, z koszami pełnymi smakołyków, produktów na świąteczny stół,
opłatkiem i życzeniami.

Wielki Bal w Królewskim Mieście
Bank Podręczników

Wielki Bal w Królewskim Mieście zorganizowany był
w ramach obchodów 650-lecia Miasta Będzina przez
Miejski Zespół Szkół nr 4 i Stowarzyszenie Dzieciom
Będzina. Odbył się 31 stycznia w hali sportowej
w Łagiszy. Jak zwykle przy akompaniamencie zespołu
Brzękowianie, z zabawami, konkursami, nagrodami,
szwedzkimi stołami pełnymi smakołyków. Wydarzenie
to dało wiele radości ponad 400 dzieciakom.

Stowarzyszenie Dzieciom
Będzina w ramach projektu „Czego potrzebujesz”
uruchamia Bank Podręczników, który mieści
się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Będzinie. Nieodpłatnie
wypożyczamy na rok dzieciakom podręczniki szkolne
i zeszyty ćwiczeń.

Malarz dzieci

W dniu 9 maja w Ośrodku „Jesteśmy
razem” gościła Dorota Wyspiańska
-Zapędowska, wnuczka czwartego
wieszcza. Była to także okazja do
spotkania dzieci i młodzieży z prof.
Włodzimierzem Wójcikiem, pomysłodawcą imprezy.

Spędzamy
razem czas

Jak zwykle aktywnie spędzamy razem czas
– jeździmy do
kina, pluskamy
się w Wodnym
Świecie Nemo,
relaksujemy się
w grocie solnej
Agavera, a to jeszcze nie koniec atrakcji! Zwiedziliśmy również
kopalnię soli w Wieliczce.

Ekoprzystań

W sobotę 3 listopada przy Ośrodku SDB „Jesteśmy razem”, powstała dzięki inicjatywie
prof. Włodzimierza Wójcika, nowego członka
SDB, najprawdziwsza Ekoprzystań.

2008
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Trochę historii
Spotkanie z poetą

Wakacje 2008

9 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Będzinie odbył się beneﬁs
będzińskiego poety Władysława Śliwonia zorganizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Będzina. Na tym uroczystym
spotkaniu obecne były także dzieci
z naszego Ośrodka „Jesteśmy razem” wraz z panią prezes Haliną
Rybak- Gredką i profesorem Włodzimierzem Wójcikiem.

Jak co roku Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
zorganizowało kolonie letnie nad
morzem dla 150 dzieci i młodzieży. Dzieci
wypoczywały od 16 do
29 sierpnia – tak jak w
zeszłym roku w Dąbkach
i Darłówku.

Piąty bal

22 stycznia w hali sportowej MZS nr 4 odbył się Wielki Bal
Karnawałowy, zorganizowany przez Miejski Zespół Szkół nr
4, Stowarzyszenie Dzieciom Będzina oraz Radę
Rodziców przy MZS 4. To już piąta taka integracyjno-charytatywna zabawa karnawałowa dla najmłodszych dzieci.

W 170 rocznicę urodzin Adama Asnyka
23 września w 170 rocznicę urodzin Poety w Ośrodku SDB „Jesteśmy razem”
odbył się uroczysty Salonik
Literacki „Liryka Adama
Asnyka pośród nas”. Gościem Saloniku był prof.
zw. dr hab. Włodzimierz
Wójcik, który wygłosił odczyt dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Dzieciom
Będzina objęło patronat
nad ﬁlmem amatorskim pt.
„As”

Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej
W dniach 18 – 22 września 2008 roku został zrealizowany po raz pierwszy w Będzinie międzynarodowy projekt z miastem
partnerskim Kaisiadorys na Litwie, doﬁnansowany przez Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży. Zgodnie z ideą swojej
działalności, fundacja doﬁnansowuje projekty mające na celu wspieranie współpracy
polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między narodami
Polski i Litwy.

29 września w będzińskim kinie
„Nowość” odbyła się premiera
ﬁlmu “AS”. Sala była wypełniona
po brzegi. To był bezprecedensowy sukces młodej ekipy na
czele z Agnieszką Bukowiecką,
autorką scenariusza i reżyserką.

SDB ogłosiło konkurs plastyczny na Maskotkę Stowarzyszenia.

Atrakcje w SDB

W tym roku szkolnym, dzieci
przychodzące do Ośrodka
„Jesteśmy razem” nie mogły
narzekać na nudę. Oprócz stałych zajęć dzieci uczestniczyły
w organizowanych dla nich
zabawach, jak
Halloween, Andrzejkach, czy
Mikołajkach.

Brygady koszykowe 2008

21 grudnia 2008 r. już po raz piąty w Będzinie świąteczne „Brygady
koszykowe” Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, odwiedziły dzieci z
60 będzińskich rodzin, z koszami pełnymi smakołyków, produktów
na świąteczny stół, opłatkiem i życzeniami.

Ferie zimowe

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zostało realizatorem zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym w 2009 r. ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych w okresie ferii zimowych”
w wyniku otwartego konkursu UM Będzin.

Majowy salonik

Sobota 9 maja była absolutnym Dniem Zwycięstwa nad nudą, brakiem pomysłu na życie, zwątpieniem w kreatywność człowieka.
A wszystko dzięki Gościom Saloniku Literackiego.
Artyści i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe dyplomy i naprawdę żal było wychodzić
z Ośrodka „Jesteśmy razem”. Wiele spośród
obecnych osób obiecało rychły powrót siedziby SDB z nowymi przedsięwzięciami, z energią
twórczą i ciepłym uśmiechem.
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Trochę historii
Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka miał dla
naszych dzieci szczególnie ciepły wymiar. Byliśmy razem. Dzieci, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia
wraz z naszym nestorem prof. Włodzimierzem Wójcikiem. Były najlepsze
życzenia i słodkości dla dzieci a także
serdeczne urodzinowe słowa dla Profesora, który właśnie skończył 77 lat.
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
było także współorganizatorem Dnia
Dziecka wraz z Przedszkolem Miejskim nr 2 oraz Wydziałem Edukacji
Urzędu Miejskiego. Była to impreza
dla około 400 dzieci.

Wyniki konkursu

Tematem konkursu plastycznego na maskotkę Stowarzyszenia Dzieciom Będzina dla przedszkoli i uczniów
klas młodszych SP było zaprojektowanie dla Ośrodka
„Jesteśmy razem”
maskotki – postaci
„Wesołka”. Spośród
140
nadesłanych
prac, 23 kwietnia
jury, wyłoniło najładniejsze prace, oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkola, klasy
I –III i IV –VI SP.

Całus i kopniak

„Całus i kopniak” to trzecia
publikacja SDB, tym razem
doﬁnansowana przez Urząd
Miasta Sosnowca. Nakładem
pracy wielu ludzi udało się.
20 czerwca o godzinie 17:00
w Ośrodku SDB „Jesteśmy
razem” miało miejsce pierwsze spotkanie promocyjne
z gorącym wydaniem.

Kopciuszek i krasnoludki

Wyjątkowy spektakl o charakterze charytatywnym odbył się w piątek 22 maja 2009
r. w Teatrze Dzieci Zagłębia. Organizatorzy: Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie,
Urząd Miejski w Będzinie, Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Jako aktorzy w przedstawieniu wystąpiły znane
postacie z Będzina i regionu. Dochód z
przedsięwzięcia czyli 26 250,00 zł .zostanie w całości przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla oddziału
noworodków Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

Wakacje 2009
Konferencja
„Organizacje pozarządowe
katalizatorem samorządności”

SDB uczestniczyło w konferencji dotyczącej współpracy samorządu z III sektorem (NGO). Jednym
z punktów programu było: „Działalność organizacji
pożytku publicznego na przykładzie Stowarzyszenia Dzieciom
Będzina”. Prezes SDB Halina
Rybak-Gredka przedstawiła prezentację multimedialną z 5-letnich działań naszej organizacji.

Już po raz piąty dzieci i młodzież z będzińskich szkół mogły
wyjechać za darmo nad nasze piękne, polskie morze. Przygotowaliśmy dla nich od 17.08 do 30.08 w Jastrzębiej Górze atrakcyjny program rekreacyjno-wypoczynkowy, aby mogły beztrosko
cieszyć się wakacjami. Realizowano również proﬁlaktyczny program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy
w Internecie. Koloniści nie mogli narzekać na nudę, ponieważ
obok tradycyjnego plażowania, kąpieli morskich i słonecznych, ogniska, dyskotek, konkursów z nagrodami oraz
zwiedzania Jastrzębiej Góry, mogli również zobaczyć
Trójmiasto, Hel i odwiedzić Fokarium.

Dla Oskara

5 lat!
26 sierpnia
nasze
Stowarzyszenie
obchodziło
swoje 5-lecie.
25 września 2009 świętowaliśmy
rocznicę na koncercie jubileuszowym,
o którym piszemy na str. 17.

16

czerwiec

Oskar ma już aparat słuchowy, co
ułatwia mu kontakt z otoczeniem
i daje wiele radości.
W ramach projektu „Ochrona i promocja zdrowia dzieci”, Zarząd Stowarzyszenia Dzieciom Będzina podjął
decyzję o pomocy podopiecznemu
Oskarowi Kwiecień, który uczęszcza
na zajęcia do Ośrodka SDB „Jesteśmy razem”. Koszt aparatu wynosił 6
360,00 zł. – Stowarzyszenie doﬁnansowało 3 180,00 zł.
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Trochę historii
„Pomóżmy dzieciom tak,
aby kiedyś pomogły sobie”

Ośrodek „Jesteśmy razem”

to międzynarodowa inicjatywa realizowana przez SDB we współpracy
z Biurem Współpracy z Zagranicą UM
Będzin oraz MZS nr 4 w Będzinie.
Autorką i koordynatorem była p. Karolina Ostrowska-Bargieł. Projekt był
ﬁnansowany przez Polsko-Litewski
Fundusz Wymiany Młodzieży. W ramach projektu 6 uczniów Gimnazjum nr 6 wraz
z opiekunami udało się w terminie 17 - 21 września 2009 r. na Litwę. Spotkanie 24 uczestników z Polski i Litwy w Kaisiadorys, partnerskim mieście Będzina
było miejscem wymiany doświadczeń i metod pracy jako dobrych praktyk w pracy
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Była to wspaniała integracja, warsztaty tematyczne, poznawanie kultury i tradycji obu krajów, nawiązanie znajomości, dialog
międzykulturowy, który pomógł zburzyć istniejące stereotypy. Uczestnicy zwiedzili
Wilno, Europejską Stolicę Kultury 2009. Podążali też śladami historycznego Trockiego Parku Narodowego. Głęboko w pamięci zapadła nam relacja uczestniczki
wyjazdu na Litwę – Karolinki Wieśniak: Czas tam spędzony na pewno zapamiętam
na długo, gdyż były to jedne z najlepszych i najciekawszych dni oraz chwil, które
miałam okazję przeżyć. Dzięki tej wymianie dowiedziałam się wielu ciekawych
i cennych informacji na temat Stowarzyszenia Dzieciom Będzina oraz tego,
w jak bardzo łatwy sposób ja sama mogłabym przyczynić się do pomocy innym
i sprawić, by u niejednej osoby na twarzy pojawił się uśmiech. Zajęcia prowadzone
przez Panie organizatorki uświadomiły nam, jak my - przeciętni ludzie, uczniowie
gimnazjum, możemy oﬁarować pomoc tym, którzy bardzo jej potrzebują, a niejednokrotnie bywają niezauważani przez nasze otoczenie. Antoine de Saint-Exupery
powiedział „Prawdziwie widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu”. Jeżeli okażemy dla innych trochę szacunku, miłości i dobroci, wszystko
wokoło stanie się niezwykłe, bo właśnie z takim punktem odniesienia łatwiej jest
brnąć przez znój szarej rzeczywistości, nagle tak pełnej kolorów. Trzeba dużo siły,
by otworzyć oczy serca i przymknąć nieco realny wzrok. Bo przecież wizualny
obrazek to tylko powłoka. Bardzo cieszę się, iż mogłam tam się znaleźć, a także
dostrzec świat z innej, lepszej perspektywy.

rozpoczął swoje działania po kapitalnym
remoncie od 25 września 2009r. Był do
dyspozycji dzieci cztery dni w tygodniu.
Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci
ciekawy program zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.. Wśród
atrakcji znalazły się cotygodniowe wyjazdy do parku wodnego NEMO w Dąbrowie

Górniczej oraz dwa razy w miesiącu
wyjścia do jaskini mikroklimatycznej
solno-jodowej w kompleksie AGAVERA. Na dzieci czekała wykwaliﬁkowana kadra pedagogów i socjoterapeutów (mgr Małgorzata Czapla,
mgr Anna Jaromirska-Czyż mgr Artur
Jeszke, mgr Małgorzata Klimek, mgr
Dorota Marmaj mgr Magdalena Migas, mgr Małgorzata Sęk, mgr Aleksandra Warczak) oraz wolontariuszy. Wśród
regularnych zajęć realizowano następujące tematy: Socjoterapia, Nasz język polski, Książka jest dobra na wszystko, Przyjazna matematyka, Rodzinny dzień powszedni, 101 pomysłów na nudę, Godzina przy ciepełku, Rozgrywki przy kominku.

Koncert na 5-lecie SDB

Koncert na 5-lecie SDB w podziękowaniu za pomoc i piękne serca
naszych przyjaciół, sponsorów i darczyńców 1% był pełen nie tylko artystycznych wzruszeń. Publiczność wypełniająca całą salę gościnnego
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana ciepło powitała taniec pełnych
uroku i radości 7-letnich uczennic MZS nr 1 w Będzinie. Skrzypcowy
popis dał Filip Rekieć. Gwiazdą wieczoru był artysta-legenda JÓZEF
SKRZEK, przyjaciel Stowarzyszenia.

SDB już szósty raz realizowało
ważny projekt „Czego potrzebujesz?”

Do biura SDB przychodziło wiele potrzebujących z różnymi
prośbami. Pomoc tę otrzymywali od nas lub byli informowani gdzie mogą się zwrócić, by ją otrzymać. Darczyńcy
przynosili do siedziby Stowarzyszenia ubranka, obuwie,
sprzęt gospodarstwa domowego, książki, zabawki, żywność i słodycze a ludzie SDB przekazywali je potrzebującym rodzinom. Liderem była p. Aleksandra Plak, kurator zawodowy ds. rodzinnych
i nieletnich posiadająca wiedzę o sytuacji rodzin potrzebujących wsparcia. Wielki
wkład pracy mieli Bogumiła i Jacek Dudyńscy oraz Jerzy Jagieła wspierający wielką
dzielnicę Syberkę. Pod stałą opieką SDB znajduje się 10 letni Adaś z rodzicami, dla
którego zakupiliśmy m.in. wyprawkę na wyjazd do sanatorium. Pomoc w postaci pieluch i odżywek otrzymała od nas rodzina będzińskich trojaczków. Zakupiliśmy także
węgiel dla 2 rodzin naszych podopiecznych będących w krytycznej sytuacji.

Pożegnanie Lata 2009, czyli spotkanie kolonistów z wychowawcami. Miło
było powspominać ciepłe wakacyjne dni spędzone w Jastrzębiej Górze. Kierownik kolonii Marcin Lazar zaprosił wychowawców i starszych uczestników
kolonii (grupa 45 dzieci) do udziału w imprezie pod hasłem „Pożegnanie Lata”.
Na Górze Kijowskiej w Grodźcu (tzw. Kamionka) stanęli naprzeciw siebie koledzy z kolonii by stoczyć bój o fort, sztandar zwycięstwa, należna chwałę
i kilka niegroźnych siniaków. Nie
było przegranych, choć wielu poznało smak farby z paintballowej
kulki, wszyscy jednak się doskonale bawili, polując na kolegów,
kierownika i wychowawców. Był
też wyborny poczęstunek - pizza
dla wszystkich.

wrzesień

SDB wyróżniło za okazywaną „pomoc i piękne serce” unikalną,
szklaną statuetką z wygrawerowanym napisem „Dzieci kochają cierpliwie, a dziękują czule…” 12 Przyjaciół oraz wszystkich Członków
SDB. Unikalne statuetki SDB wykonała absolwentka wrocławskiej
ASP Magdalena Trzcionka.
I części koncertu towarzyszyła impresja ﬁlmowa opowiadająca o
działaniach SDB poprzez 5 lat. Wykonał ją Wojciech Pudło, a muzykę
napisała Olga Mek. Prof. Włodzimierz Wójcik odczytał okolicznościowy esej pt. „Idź tam, gdzie gorące biją serca”. Na scenie zadebiutowały maskotki SDB – Dominka i Bominek, które wykonała absolwentka
łódzkiej ASP Joanna Pilarz.
Dzięki obecności na koncercie wybitnych literatów oraz ludzi kultury
i sztuki, którzy udzielili wywiadów do naszej publikacji, promowano też
książkę „Całus i kopniak”. W specjalnej Galerii portretów i książek można było zdobyć autografy: Józefa Skrzeka, prof. Włodzimierza Wójcika,
prof. Jacka Rykały, Katarzyny Młynarczyk, Mirosławy Pajewskiej, Marii
Słomak-Sojki, Jacka Golonki, Arkadiusza Skowrona, Jerzego Suchanka.
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Trochę historii
Dominka w Sarnowie

28 października 2009 jedna z naszych maskotek
Dominka wraz z młodzieżą z Klubu Absolwenta odwiedziła podopiecznych Domu Dziecka
w Sarnowie. Dzieci przyjęły naszą Dominkę niezwykle ciepło i serdecznie.
Impreza pod hasłem Helloween pełna
była dobrej zabawy, szalonych konkursów
i gier. A na koniec były oczywiście nagrody.

21 listopada odbył się Salonik
Literacki, którego była Genowefa

W ramach Tygodnia Wolontariatu do
Ośrodka „Jesteśmy razem” przybyły dziewczyny ze Szkolnego Wolontariatu MZS nr 4
w Będzinie-Łagiszy pod opieką ks. Grzegorza
Półtoraka i pedagog Magdaleny Migas. Goście przywieźli ze sobą dużo pozytywnej energii
i radości. Wspólnie z naszymi dziećmi wykonali świąteczne ozdoby na choinkę. Były też
wspólne rozmowy i zabawy. Od tej pory dzieci
z “Jesteśmy razem” oczekiwały na kolejne takie spotkania. A Wolontariat MZS 4 ich nie zawiódł, bo młodzież pojawiała się już systematycznie, co tydzień.
Dzieci uczęszczające do naszego ośrodka „Jesteśmy razem” 24 października wzięły
udział w wyjeździe turystycznym w Beskid Śląski. W programie wycieczki znalazł
się Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu-Zawodziu. Mieliśmy możliwość, obcowania z naturą, podziwiania dzikich zwierząt żyjących w polskich lasach takich jak:
jelenie, daniele, sarny, dziki. Jedną z największych atrakcji były pokazy, pod kontrolą
sokolnika, lotów ptaków drapieżnych: orła amerykańskiego, sokoła i pustułki. Dzieci
zwiedziły Muzeum Beskidzkie w Wiśle. Po
obiedzie była przejażdżka bajeczną ciuchcią na trasie Wisła-Malinka-Czarne-Zapora.
Dzieci podziwiały kompleks sportowy skoczni
narciarskiej im. Adama Małysza oraz zaporę
Wisła – Czarne. Wszystkim dopisał wyjątkowo dobry humor. Opiekunami na wycieczce
byli: Anna Jaromirska-Czyż i Urszula Pluta.
Wyjazd i program przygotowała Zenia Tutaj.

Jakubowska-Fijałkowska, poetka
z Mikołowa, dla przyjaciół Gala.
W Saloniku uczestniczył także prof.
Włodzimierz Wójcik oraz poeci Jacek Golonka i Arkadiusz Skowron.

17 grudnia wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy
w Ośrodku „Jesteśmy razem” wraz z opiekunami przy
świetle świec, pięknej choince dzieliły się opłatkiem
składały sobie życzenia świąteczne. Ośrodek
rozbrzmiewał kolędami i radością. Zwieńczeniem tego
magicznego wieczoru były prezenty, które SDB mogło
przygotować dzięki naszym hojnym darczyńcom.
Od nowego 2010 roku, po ponad 5-letnich doświadczeniach Saloniku
Literackiego SDB pod patronatem Anny Dymnej, nowa formuła z Polską Pocztą Poetycką. Czym jest Polska Poczta Poetycka SDB?
Literackim centrum młodych, działające poprzez pocztę elektroniczną
pppoetycka@autograf.pl. Symboliczne skrzynki poczty literackiej zostały umieszczone w zaprzyjaźnionych placówkach kulturalno-oświatowych. Młodzi twórcy mogli przesyłać swoje utwory i zasięgnąć opinii
doświadczonego autora. Insygnia Honorowego Naczelnika Polskiej
Poczty Poetyckiej zostały uroczyście wręczone przez Kapitułę i młodzież skupioną przy Salonikach w dniu 23 stycznia w Ośrodku SDB.
Odbył się wówczas także kolejny Salonik pn. „Zimowa Skowroniada”,
czyli poetycko-muzyczne występy Arkadiusza Skowrona. Kapituła
Polskiej Poczty Poetyckiej w następującym składzie: prof. zw. dr hab.
Włodzimierz Wójcik – Honorowy Naczelnik Polskiej Poczty Poetyckiej,
dr Justyna Trzcińska-Rosik,
Arkadiusz
Skowron – Kierownicy
Zmianowi PPP, mgr
Halina Rybak-Gredka – Serce Polskiej
Poczty
Poetyckiej,
Jacek Golonka - Starszy Okienkowy PPP,
Ilona Kula – Młodszy
Kurier Polskiej Poczty
Poetyckiej, Olga Mek
– Wirtuoz Hejnałów
PPP, Wojciech Pudło
– Filmowe Oko PPP. Serdecznie zapraszamy na stronę: www.polskapocztapoetycka.bloog.pl gdzie za sprawą najbardziej pracowitego
człowieka PPP Arkadiusza Skowrona dzieje się naprawdę wiele.

20 grudnia 2009 r. już po
raz szósty w Będzinie
świąteczne „Brygady koszykowe” SDB, odwiedziły

dzieci z 60 będzińskich rodzin,
z koszami pełnymi smakołyków, produktów na świąteczny
stół, opłatkiem i życzeniami.
19 grudnia robiliśmy zakupy
i pakowaliśmy kosze, a wszystko to w rytmie piosenki, którą
napisał o Naszych Brygadach
Jacek Golonka:
Bóg wiklinę po tym świecie porozsiewał.
Tak jak trawy, tak jak kwiaty, smukłe drzewa.
W kosz się zmieści jasna chałka i marzenie.
I dlatego w Mikołaja dziś się zmienię.
(Ref.) Ech Brygady, ech Brygady koszykowe.
na ich widok się uśmiecha każdy człowiek.
Ech koszyki, ech koszyki wiklinowe
wypełnione podarkami z ciepłym słowem…

Bank Podręczników nadal mieści się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Projekt, którego celem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych, pomoc w zaopatrywaniu w podręczniki szkolne cieszył się
w roku szk. 2009/10 wielkim powodzeniem i zainteresowaniem wśród
naszych podopiecznych oraz dzieci i
młodzieży gimnazjalnej. Wzbogacił się
o wiele nowych pozycji i liczy już ponad 3 000 podręczników. Odnotowano
większe zainteresowanie korzystaniem
z podręczników przez młodzież licealną.
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Trochę historii
Ochrona i promocja zdrowia dzieci to priorytetowy projekt
SDB. Naszym ważnym celem jest zapewnianie dzieciom pomocy

5 lutego w hali sportowej MZS nr 4 odbył się Wielki Bal w Królewskim Mieście, organizowany w ramach obchodów Roku Kazimierza Wielkiego, przez MZS nr 4, SDB oraz Starostwo
Powiatowe. Była to ogromna, znakomita impreza. Jak zwykle przy ogromnym nakładzie pracy
nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców MZS 4 oraz ludzi związanych z SDB. Przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego AKORD, z wodzirejem, zabawami, konkursami, nagrodami, szwedzkimi stołami pełnymi smakołyków. Dał wiele radości ponad 400 dzieciom. To była już
szósta taka integracyjno-charytatywna zabawa karnawałowa dla najmłodszych dzieci. Na Wielki
Bal w Królewskim Mieście przybyły (zorganizowanym transportem ufundowanym przez ﬁrmy: Daniel-Tourist, Sigma i PW Pasek) dzieci wraz z nauczycielami, ze wszystkich będzińskich szkół
podstawowych, dzieci z Ośrodka “Jesteśmy razem” SDB oraz z SP i Domu Dziecka w Sarnowie.
W zabawie uczestniczyła też SP 9 wraz z wychowawcami. Występ inaugurujący bal był powitaniem gości „Witajcie w naszej bajce” wykonanym przez Rogera Karwińskiego wspólne z dziećmi.
Otwarcia dokonała pani Halina Rybak-Gredka dyrektor MZS nr 4 i prezes SDB oraz Starosta Będziński Adam Lazar, który objął imprezę Honorowym Patronatem. Jak zwykle wiele radości sprawił
Klub Absolwenta przy MZS 1, który zorganizował świetną zabawę dla dzieciaków na dmuchanym zamczysku oraz inne atrakcje wraz z Wolontariatem MZS 1. Na królewsko przystrojonej hali
sportowej bawiła się z młodszymi młodzież ze Szkolnego Wolontariatu MZS 4 . Oprócz zespołu
i licznych atrakcji, nie zabrakło pysznego jedzenia, napojów owoców ufundowanych przez Stowarzyszenie Dzieciom Będzina i Starostwo Powiatowe. Także cukierków i ciast ufundowanych przez
Radę Rodziców przy MZS 4. Były jeszcze inne niespodzianki m.in. występ muzyczny nauczycieli
MZS 1. Imprezę uświetniła obecność wielu znamienitych gości.

Kolejny rok realizowaliśmy projekt TALENTY.
Pomagaliśmy młodym ludziom realizować się, spełniać marzenia i rozwijać się. Nadal wspieraliśmy
edukację muzyczną Filipa, utalentowanego skrzypka,
studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu, przebywającego na stypendium w Niemczech. W I półroczu
2010 r. pomagaliśmy Rogerowi, który mieszkał z dala
od domu i uczęszczał do MZS nr 4. SDB wspierało także działalność sportową młodych m.in. poprzez: pomoc dla 3 uczennic klasy sportowej Gimnazjum nr 6 trenujących szermierkę (doﬁnansowanie pobytu na sportowym zgrupowaniu zimowym
i letnim) oraz 1 piłkarza i 1 siatkarza (doﬁnansowanie pobytu na zgrupowaniu letnim).
Wsparliśmy też ucznia uzdolnionego plastycznie poprzez zakup artykułów niezbędnych do realizacji jego pasji. SDB było dwukrotnie fundatorem nagród w konkursie
genealogicznym „W poszukiwaniu korzeni”. SDB patronowało regionalnemu Turniejowi Tańca pod hasłem “Baw się i tańcz” oraz było sponsorem pucharów.

6 lat!

26 sierpnia
2010
nasze
Stowarzyszenie
obchodziło swoje 6-lecie.
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medycznej, w szczególnych przypadkach pozyskiwanie sponsorów
oraz ﬁnansowanie kosztów leczenia. Pani Maria Jędrusiak – przyjaciel
dzieci, pediatra – nadal opiekowała się grupą swoich podopiecznych.
Prowadzono badania komputerowe, konsultacje lekarza okulisty oraz
zakupiono okulary dla 2 podopiecznych. Dla poszkodowanej w wypadku samochodowym dziewczynki zakupiliśmy sprzęt do rehabilitacji.
Chorującej od urodzenia na niedowład spastyczny kończyn dolnych
Karolince sﬁnansowaliśmy zabiegi rehabilitacyjne. Finansowaliśmy
zabiegi rehabilitacyjne dla Paulinki, chorującej na
mózgowe porażenie dziecięce.
Opłaciliśmy turnus rehabilitacyjny w sanatorium dla niepełnosprawnego Kuby chorego też na astmę,
alergie, zaburzenia metabolizmu i krzepnięcia krwi oraz jego mamy.
Dzieci, uczęszczające do naszej świetlicy, korzystały w grocie solnej
AGAVERA z dobroczynnego działania soli znacząco redukującej stres,
podnoszącej zdolność koncentracji i znakomicie wpływającej na drogi
oddechowe. SDB zakupiło sprzęt medyczny dla Powiatowego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej – Oddziału Noworodków i Wcześniaków
w Będzinie. Umową darowizny przekazano: monitor pacjenta Inﬁnity
Delta z wyposażeniem. Wartość darowizny – 26 350,00 zł. Fundusze
na zakup sprzętu pozyskaliśmy z koncertu charytatywnego zrealizowanego z inicjatywy europoseł Małgorzaty Handzlik.

11 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Saloniku Literackiego, którego głównym gościem był Roger Karwiński, kojarzony przez wielu z rolą
Adasia Skalskiego z telewizyjnego serialu „Niania”. Roger nie ukrywał,
że i tak jego prawdziwą miłością jest teatr i to właśnie na scenie ma zamiar spędzić większą część swojego życia. Pierwsze pochlebne recenzje po spektaklach teatralnych są już za nim. Rolę Szelmy w musicalu
„Oliver”, w chorzowskim Teatrze Rozrywki młody aktor może zapisać
w swym dorobku po stronie sukcesów. Na Saloniku Roger interpretował utwory poetyckie. Zaskoczył poczuciem
humoru i nieszablonowym podejściem do
aktorskiej prezentacji „żywego słowa”. Wraz
z Arkadiuszem R. Skowronem zrobili niezłe
widowisko. O wizualną stronę spotkania zadbali Dariusz Jurek i Michał Kusiak, prezentując swoje fotograﬁe, których tematyką było
Zagłębie Dąbrowskie. Obszerną relację z tego
spotkania na naszą stronę www.dzieciombedzina.info przygotowała Ania Grzesik.

,

Na KOLONIE 2010 współﬁnansowane przez Gminę Będzin – wyjechało z nami 141
dzieci ze wszystkich będzińskich szkół. W tym roku nasze dzieci wypoczywały w Darłówku. Pobyt na koloniach miał miejsce od 26 czerwca do 9 lipca. W programie znalazły się
wycieczki turystyczno - krajoznawcze do Kołobrzegu, Darłowa, rejs statkiem turystycznym
oraz wiele innych ciekawych atrakcji /wyjazdy gokartowe, wyjście do parku wodnego, konkursy, zawody sportowe, zabawy, ogniska, wieczór piratów/. W trakcie całego turnusu dzieci brały udział w zajęciach proﬁlaktyczno – edukacyjnych wspomagających rozwój emocjo-

nalny w oparciu o program socjoterapeutyczny. Uczestnicy koloni mieli zapewnioną opiekę
medyczną i ratowników w czasie korzystania z kąpieli wodnych. Kolonistami opiekowała
się 13 osobowa kadra. Liderem i kierownikiem koloni był Marcin Lazar, wiceprezes SDB.
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Prowadziliśmy kampanię 1% dla organizacji pożytku publicznego. Namawialiśmy: „Nie daj ﬁskusowi – daj konkretnej idei, potrzebującemu człowiekowi! Jest wiele interesujących propozycji pomocy. Podziel się procentem! Zdecyduj o inwestycji
w dzieci, chorych i biednych, zagubionych i bezradnych,
jeszcze czekających i już na krawędzi beznadziei. Zdecyduj
o inwestycji w bliźnich! Niech ten mały procent stanie się
wielki i zasili czyjeś życie. Chcesz przekazać 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina? Pobierz darmową wersję programu do PIT z naszej strony
internetowej, który zawiera rubrykę wypełnioną odpowiednimi danymi SDB.”
Szanowni Państwo! Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele! Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% należnego podatku za 2009 r. na działalność naszej organizacji pożytku publicznego
i znacząco wsparli Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Mały 1% okazał się dla
nas znowu Wielki. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki Państwu możliwa będzie
realizacja naszych celów i
dalsze wypełnianie misji:
„Pomagamy dzieciom tak,
aby kiedyś pomogły sobie”. 55 261 zł. 90 gr. to
łączna suma, która wpłynęła na konto Stowarzyszenia Dzieciom Będzina
od Darczyńców 1% z 38
Urzędów
Skarbowych,
które przekazały środki
według woli podatników.
Ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz OPP zamierzamy ﬁnansować działalność Ośrodka Stowarzyszenia Dzieciom Będzina
“Jesteśmy razem” przy ul. Modrzejowskiej 89/1 oraz realizować cele statutowe
poprzez: pomoc socjalną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub dotkniętych
zubożeniem, dzieci chorych, niepełnosprawnych; wyrównywanie szans edukacyjnych; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich
zainteresowań i talentów; organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych;
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
SZLAKIEM PIASTÓW
Wycieczka „Szlakiem Piastów – stolice Polski” była pierwszą, z realizowanego
programu własnego dla dzieci z Ośrodka „Jesteśmy razem”, którego autorką
jest mgr Małgorzata Sęk. 8 października miała miejsce trzydniowa wycieczka do
pierwszej stolicy Polski – Gniezna, miasta położonego w samym sercu Maior
Polonia – Wielkiej Polski.
Już na starcie Gniezno urzekło piękną Starówką i Katedrą Gnieźnieńską, zwaną „Matką Katedr” z Drzwiami
Gnieźnieńskimi przedstawiające życie św. Wojciecha.
Drugi dzień obﬁtował w kolejne atrakcje m.in. przejażdżkę
z Łubowa do Ostrowa Lednickiego. Na wyspę, na Jeziorze Lednickim grupa dopłynęła promem i tak znalazła się
w samym sercu polskiego chrześcijaństwa. Tutaj dzieci
widziały ruiny pallatium książęcego, otoczonego wałem
obronnym z kaplicą, w której w 966 Mieszko I przyjął
chrzest i urodził się Bolesław Chrobry. Idąc drogą, po której szedł również cesarz Otton III, bawiono się w archeologów szukając pozostałości glinianych naczyń. Z wyspy przechadzka do Wielkopolskiego Parku Etnograﬁcznego, gdzie była gościna w zagrodach chłopskich oraz
wizyta w kuźni, drewnianym kościele, karczmie, młynie wodnym i przy wiatrakach.
Następnym punktem zwiedzania był Biskupin – osada obronna ludności kultury
łużyckiej. Po wstępnej lekcji historii w Muzeum Archeologicznym wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli rekonstrukcję osady. Z Biskupina udano się do Wenecji,
wsi słynącej z Muzeum Kolei Wąskotorowej. W pobliżu skansenu obejrzały dokładnie ruiny średniowiecznego zamku – siedziby krwawego “diabła weneckiego”.
Dzień zakończył się konkursem z nagrodami ze zdobytej wiedzy oraz pisaniem
sprawozdania. W trzecim dniu wędrówki wycieczka dotarła do Puszczykowa, do
Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, po którym oprowadzał syn
literata- podróżnika Marek Fiedler. Ostatnim punktem wędrówki był Poznań –
stolica Wielkopolski. W najstarszej części miasta, Ostrowie Tumskim, dzieci zwiedziły bazylikę gotycką ze Złotą Kaplicą, w której utworzono mauzoleum Mieszka
I i Bolesława Chrobrego oraz Stary Rynek z renesansowymi kamieniczkami
i Ratuszem z dwoma osobliwymi koziołkami.
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wrzesień

Rok szkolny 2010/2011 w Ośrodku „Jesteśmy razem” rozpoczął się 15 września.
Świetlica do dyspozycji dzieci – cztery dni w tygodniu. Na dzieci czekała wykwaliﬁkowana kadra pedagogów i socjoterapeutów (mgr Małgorzata Czapla, mgr Artur
Jeszke, mgr Małgorzata
Klimek, mgr Magdalena Migas, mgr Radosław Migas,
mgr Małgorzata Sęk, mgr
Ewelina Wtylnik) oraz wolontariuszy. Stowarzyszenie
przygotowało dla dzieci ciekawy harmonogram. Wśród
regularnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i
opiekuńczych m.in. Nasz
język polski, Zabawianki-Poczytanki, Przyjazna matematyka, Zajęcia socjo-terapeutyczne, Palcem po mapie, czyli podróże małe i duże, 101 pomysłów na nudę, Mali
artyści, Godzina przy ciepełku, Krzyżówki i łamigłówki dla mądrej główki, Uczymy się
j. włoskiego, Mali muzycy. Wśród atrakcji nie zabrakło wyjazdów do parku wodnego
NEMO oraz wyjść do jaskini mikroklimatycznej solno-jodowej. Dzieci szykują się na
październikową wycieczkę w ramach projektu “Szlakiem Piastów”. W programie zwiedzanie Gniezna, Biskupina, Ostrowa Lednickiego oraz Poznania.
JESIENNA KSAWERIADA
SDB zorganizowało 3 października wspaniałą niedzielną zabawę w promieniach
jesiennego słońca pn. „Jesienna Ksaweriada”. Był to element realizacji projektu
w dziedzinie kultury pn. “Struny M”, którego autorami byli: Halina Rybak-Gredka i Jacek
Golonka. Projekt doﬁnansowany był przez Powiat Będziński ze środków na realizację
zadań publicznych
w dziedzinie kultury,
sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego.
Koncerty zespołów
muzycznych, pokazy
rycerskie, malarskie
plenery,
konkursy,
a także występy młodych artystów – to
wszystko miało miejsce na będzińskim
osiedlu Ksawera. Scena zmieniła się w Estradę Młodości m.in.
z Rogerem Karwińskim, zespołem Majzel
Trio, zespołem SDB.
Jednym z punktów
bogatego programu
było rozstrzygnięcie
konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie i wręczenie
nagród ich laureatom.
Imprezie towarzyszyła
ekspozycja prac zgłoszonych do konkursu fotograﬁcznego i plastycznego pn: „Mury i twarze” oraz „Magiczne kolory będzińskiej ziemi”, przedstawiających różne miejsca powiatu
będzińskiego. Dodatkowymi atrakcjami był pokaz ratownictwa medycznego prowadzony
przez Zespół Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, artystyczne malowanie dzieci przez Studio Alex, literacko-muzyczna „Eksplozja Art”,
konkursy prowadzone przez Klub Absolwenta przy MZS nr 1 oraz „obóz rycerski”, gdzie
wszystkie chętne dzieci mogły postrzelać z łuku czy zrobić sobie zdjęcia z rycerzami. Przy
scenie odbyły się też trzy krótkie pokazy walk rycerskich Bractwa Zamku Będzin. Wśród
tłumów uczestników przechadzały się bajkowe postacie, maskotki SDB – Dominka i Bominek oraz wolontariusze i szczudlarze z Teatru Preventorium, rozdając słodkie upominki.
Na imprezę przybyły całe rodziny, dzieci i młodzież z terenu powiatu, a także dzieci
z Domu Dziecka w Sarnowie. „Jesienna Ksaweriada” była eksplozją dziecięcej radości, także z powodu cukrowej waty i innych słodkości tradycyjnie fundowanych przez
SDB oraz przepysznej grochówki serwowanej przez Starostwo Powiatowe. Imprezę
wspierały działania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie i młodzieży
z Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej.
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Talenty. W dalszym ciągu pomagaliśmy młodym ludziom realizować się, spełniać marzenia
i rozwijać się. Postawiliśmy na rozwój dzieci z Ośrodka „Jesteśmy razem” m.in. dzięki Oldze
Mek, która jest nauczycielem muzyki oraz członkiem SDB i z pasją rozwijała muzyczne talenty naszych podopiecznych. Dzieci dały popis artystyczny na dużej scenie podczas imprezy
SDB, wystąpiły z inscenizacją
„Legenda o Bendzie” oraz
z piosenkami. Nadal wspieraliśmy edukację muzyczną Filipa,
utalentowanego skrzypka, także działalność sportową młodych (doﬁnansowanie pobytu
na sportowych zgrupowaniach
zimowym i letnim).
W listopadzie 2010 r. zwróciła
się do nas Rada Rodziców
Judo Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, których dzieci
trenują ten niezwykły sport pod okiem Jolanty Poświat–Świstak, z prośbą o pomoc w przygotowaniu paczek mikołajowych. W uzasadnieniu tej prośby rodzice napisali: „Solidaryzując
się z misją SDB Pomagamy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły sobie dzieci trenujące w MOS
Będzin za okazaną pomoc potraﬁą zrewanżować się nie tylko uśmiechem, chętnie pomagają też innym dzieciom. W czasie turnieju zorganizowana zostanie zbiórka krwi oraz aukcja,
z której pozyskane środki w tym roku zostaną przekazane na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej”. Jak odpowiedzieć na taką prośbę? Oczywiście SDB
przygotowało 35 paczek dla tych wspaniałych, młodych sportowców. Ewa Gwiazda i Zenia
Tutaj reprezentowały Stowarzyszenie Dzieciom Będzina na turnieju judo w dniu 7 grudnia,
który miał miejsce w hali sportowej SP nr 4.
Jesteśmy razem. Świetlica w Ośrodku „Jesteśmy razem” jest miejscem, w którym dzieci
mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Zajęcia świetlicowe w I semestrze obejmowały różnorodne formy pracy, a wśród nich zajęcia plastyczne-techniczne, rekreacyjno-ruchowe, muzyczne, konkursy i imprezy okolicznościowe.
W świetlicy odbywały się zajęcia mające na celu korygowanie i kompensowanie braków
szkolnych i wychowawczych. Jest to forma zajęć, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce
oraz odrabianiu prac domowych z takich przedmiotów, jak: język polski, język angielski,
włoski i niemiecki oraz z matematyki. Zajęcia z języków obcych prowadzone przez wolontariuszki odbywają się w dwóch grupach wiekowych. W grupie młodszej poprzez zabawę
i praktyczne działania dzieci uczą się komunikacji i podstawowych zwrotów. Grupa zaawansowana pracuje nad poprawnością gramatyczną oraz wymową jak i konstrukcją zdań.
W świetlicy były także realizowane zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia obejmują różnorodne bloki programowe min.: zajęcia interpersonalne, ćwiczenia stymulujące współdziałanie, rozwijające komunikację, łagodzące agresję, stres i napięcia. Dzieci przychodzące
do Ośrodka „Jesteśmy razem” nie mogły narzekać na
nudę. Oprócz stałych zajęć uczestniczyły w organizowanych dla nich konkursach i zabawach. W czwartek
28 października w świetlicy pojawiały się olbrzymie
dynie z powycinanymi oczami i strasznymi zębami.
Na ścianach zawisły nietoperze i pająki z dłuuugimi
nogami. Wszystko różniło się kształtem, kolorem
i
wielkością, ale oznaczało to samo: strach! Tegoroczne spotkanie andrzejkowe odbyło się w naszej
świetlicy 30 listopada. Spotkanie poprzedziła rozmowa z dziećmi o tym, skąd wzięła się ta
tradycja, o postaci Św. Andrzeja, rodzajach wróżb. W celu wzbogacenia form spędzania
czasu wolnego i rekreacji dzieci udawały się do kina i parku wodnego.
Profesor i Przyjaciele. 3 grudnia w Łagiszy, w nowej ﬁlii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie twórców, młodzieży i przyjaciół z prof. Włodzimierzem
Wójcikiem. Organizatorami imprezy pn. „Profesor i Przyjaciele” byli: Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – Filia nr
4. Rozmowę z prof. Wójcikiem poprowadzili: prof. Uniwersytetu Śląskiego Marian Kisiel oraz poeta Jerzy Suchanek.
W programie miała miejsce prezentacja multimedialna i
występ młodzieży MZS nr 4 – Gimnazjum nr 6 oraz inne
subtelne niespodzianki.
Profesor Włodzimierz Wójcik urodził się i wychował w Łagiszy. Jest krytykiem literackim, autorem kilkuset prac poświęconych literaturze. W swojej twórczości wiele miejsca poświęca Zagłębiu, bo tu jego korzenie i kawał wielkiego serca. Spotkanie w Łagiszy to był magiczny czas ciepłych klimatów
w gronie przyjaciół, spotkanie w najwłaściwszym miejscu.
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Zdrowie dzieci. Nadal odpowiadaliśmy na prośby o pomoc dla chorych dzieci. Pomogliśmy: 4-letniemu chłopcu
u którego zdiagnozowano autyzm atypowy oraz padaczkę atoniczną i wymaga stałej terapii pedagogicznej oraz
rehabilitacji ruchowej; 7-letniemu Michałkowi, u którego
stwierdzono niezidentyﬁkowaną wadę genetyczną; 10-letniemu Patrykowi, cierpiącemu na 4-kończynowe porażenie
mózgowe (dziecko bez krtani, karmione pozajelitowo); Paulince z porażeniem
mózgowym, której już drugi rok z pomocą sponsora EC Będzin ﬁnansujemy
rehabilitację w gabinecie ﬁzjoterapii funkcjonalnej, przynoszącą dobre rezultaty.
W ramach projektu pomagamy dzieciom w leczeniu, w zakupach leków oraz,
w sytuacjach tego wymagających, zakupujemy dla nich odzież na wyjazdy
sanatoryjne. Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy nadal korzystały z systematycznych seansów w grocie solnej.
Potrzeby w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla dzieci z naszego środowiska
są dużo większe niż możliwości naszej organizacji, a tak bardzo chcielibyśmy
im sprostać. Na nasze ręce spływają słowa wdzięczności i podziękowań, także
dla Państwa, naszych darczyńców i sponsorów m.in. „Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina za doﬁnansowanie rehabilitacji
ruchowej dla naszego synka. Rehabilitacja była realizowana w „Ren-Pol” –
Sosnowiec w wymiarze 5 godzin. Zajęcia były prowadzone z użyciem metody
THERASUIT. W terapii tej był wykorzystywany kombinezon mający na celu
ustabilizowanie napięcia mięśniowego u Oliwera. Grzegorz i Marta Wieczorek”;
„Jako mama będzińskich trojaczków chciałabym bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina za pomoc w otrzymaniu specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji skóry atopowej od ich producenta. Dzięki
Państwa pomocy moi chłopcy, którzy cierpią na atopowe zapalenie skóry (AZS)
będą mieli szanse na prawidłową pielęgnacje ciała – zgodnie z zaleceniami dermatologa. Z całego serca jeszcze raz Państwu dziękuję!!! Katarzyna Widuch”.
Szlachetna paczka. 11 i 12 grudnia Stowarzyszenie Dzieciom Będzina gościło w swojej siedzibie Szlachetną Paczkę. Przez dwa dni nasze pomieszczenia
zamieniły się na wielki magazyn dobroci. Tutaj bowiem darczyńcy przywozili
swoje dary przygotowane dla rodzin, które wcześniej wybrali spośród wielu
potrzebujących wskazanych przez wolontariuszy. Wcześniej wolontariusze
odwiedzili rodziny w trudnej sytuacji materialnej i
bytowej – ocenili ich potrzeby. Kilkanaście rodzin
zostało wskazanych przez
SDB. Jest nam bardzo
miło, że mogliśmy w ten
sposób wesprzeć akcję
Szlachetna Paczka, która
w Będzinie jest już drugi
rok. Koordynatorem akcji
jest Tomasz Kwiecień –
członek SDB.

Świątecznie. W mroźny grudniowy dzień 6 grudnia świetlicę SDB odwiedził
wyjątkowy gość – Mikołaj. Chwila ta była bardzo wyczekiwana przez około 50
dzieci uczęszczających do Ośrodka „Jesteśmy razem”. Święty zostawił duży
worek prezentów, każde z dzieci
otrzymało wiele słodkości i miłą
niespodziankę. Oj, jak wiele było
radości…
A 21 grudnia spotkanie wigilijne.
Dzieci pod opieką wychowawców
przygotowały prześliczne jasełka
– „Zwiastowanie pasterzom”. Całość przedstawienia przeplatana
była kolędami oraz zimowymi
piosenkami świątecznymi tworzącymi niepowtarzalny klimat radości i reﬂeksji. W tym dniu, przy pięknie nakrytych i udekorowanych stołach, dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia, opowiadały o zwyczajach bożonarodzeniowych podtrzymywanych w ich domach. Uczestniczyły w rozmowie
na temat tradycji chrześcijańskich w Polsce związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia. Słodki poczęstunek sprzyjał długiemu ucztowaniu przy stołach.
Świąteczne spotkanie upłynęło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze.

grudzień
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Recital Olgi Mek przyciągnął do siedziby SDB wielu jej
przyjaciół. Młoda pianistka i kompozytorka rozpoczęła
występ od kwadransa chopinowskiego. Utwory wielkiego
polskiego kompozytora zagrała na zabytkowym pianinie
z 1886 roku, który to instrument pozyskała jako dar od jednego z zagłębiowskich przedszkoli. Autorskiej prezentacji
młodziutkiej kompozytorki dokonał poeta Jacek Golonka.
Recital był kolejną prezentacją młodej i utalentowanej
artystki. A kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki sobotniego
wieczoru, wszystkim pozostały już tylko szczere brawa
i ciepłe rozmowy przy kawie, herbacie, owocowym sokukosztując domowych wypieków.
Dzień Dziecka. Co roku z okazji Dnia Dziecka SDB stara się przygotować
dla milusińskich, oprócz słodkości i prezentów, atrakcje, które spełniają
rolę edukacyjną i rozrywkową. Tym razem SDB wydało wiersze dla dzieci
– „Przygód kilka Dominki i Bominka” Władysława Śliwonia, z kolorowymi
ilustracjami Olgi Pasamonik. Autor zawarł w tomiku przygody maskotek,
które towarzyszą nam w wydarzeniach organizowanych przez SDB i nie
tylko. Promocja miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, a materiał
z uroczystości przygotowała telewizja internetowa www.kanal99.pl. Kolejnym wydarzeniem dla dzieci był udział w wycieczce do Krakowa…
Półkolonie. W wakacje 30 dzieci z naszego miasta uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych
przez Stowarzyszenie. W konkursie, dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2011 rok pn. ,,Zorganizowanie letnich półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
ze środowisk dotkniętych alkoholizmem, z terenu miasta Będzina”, wygrała oferta SDB. Nasz program ”Wakacyjne wędrówki po Europie” umożliwił dzieciom, pozostającym podczas wakacji w domu,
wirtualną wędrówkę po krajach Unii Europejskiej – nad Morzem Śródziemnym (Włochy, Grecja), na
wyspach (Wielka Brytania, Irlandia), na Półwyspie Pirenejskim (Hiszpania, Portugalia). Celem zajęć
było podniesienie poziomu wiedzy ogólnej dzieci, nabycie umiejętnościczytania mapy Europy, a także
przybliżenie wielu treści i wartości z literatury, malarstwa, muzyki, historii, kultury. Ponadto poszerzenie
wiedzy o państwach członkowskich Unii Europejskiej, kształtowanie postaw proeuropejskich, wspieranie integracji międzykulturowej; poznanie innych kultur, rozwijanie u uczniów postawy ciekawości,
otwartości i tolerancji wobec innych zwyczajów i religii. Podczas wyimaginowanej podróży po Europie
dzieci brały udział w zabawach tematycznych, logicznych, praktycznych i ruchowych. Realizowano
treści wychowawcze, takie jak: współdziałanie w grupie, rozwijanie wzajemnej życzliwości i tolerancji,
oraz umiejętności pokonywania własnych słabości i lęków, a też dbałości o przestrzeganie reguł i norm
postępowania. Podczas tej europejskiej podróży dzieci pojechały również na jednodniową wycieczkę
do parku miniatur w Inwałdzie, gdzie miały okazję przyjrzeć się z bliska miniaturom słynnych budowli.
W trakcie półkolonii nie zabrakło atrakcji takich,
jak kąpiele w parku wodnym Nemo, jazda konna w stadninie koni Amigo el Mundo, igrzyska
olimpijskie na stadionie OSiR w Będzinie, seanse
ﬁlmowe w kinach, piknik na zamku w Będzinie,
warsztaty europejskie w siedzibie biura Europe
Direct w Katowicach. Podczas realizacji działań
uczestnicy mieli okazję poznania smaków kuchni
europejskiej poprzez degustację tradycyjnych potraw przyrządzanych w siedzibie Stowarzyszenia,
bądź w lokalnych punktach gastronomicznych,
takich jak pizzerie, restauracje, bary.

To już 7 lat!

26 sierpnia
2011 nasze
Stowarzyszenie
obchodziło swoje 7-lecie.
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ING dla SDB. W dniach 22-24 marca w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci
przygotowane przez wolontariuszy z ING Banku Śląskiego. Oprócz
zajęć, dzięki wsparciu Fundacji ING Dzieciom, Ośrodek SDB “Jesteśmy razem” wzbogacił się o dwa zestawy komputerowe, a dzieci
wzięły udział w wycieczce do zabytkowej sztolni w Dąbrowie Górniczej. Wśród zajęć były: Podstawy obsługi komputera, ﬁnansów
i bankowości, Konta, Pożyczki, Karty – po co nam to wszystko, Skąd
się wziął nasz region? Była także wycieczka “Śladem historii regionu” do Muzeum Sztygarka i Sztolni, wpisanych na szlak zabytków
techniki województwa śląskiego. Oprócz Fundacji ING Dzieciom
i ING Banku Śląskiego, pomocy organizacyjnej projektowi udzieliło
również stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.
Nasze „Amigo”. 6 kwietnia SDB zorganizowało dla swoich podopiecznych wyjazd do będzińskiego Klubu Jeździeckiego AMIGO
w Parku Rozkówka. Przywitała nas i zapoznała z Ośrodkiem pani prezes Justyna Śródecka. Dzieci zobaczyły jak pracownicy i wolontariusze zajmują się
na co dzień końmi. Pani Justyna
przybliżyła nam
sprawy związane z hodowlą,
a także warunkami
„mieszkalnymi”
oraz
pielęgnacją koni.
Wszyscy chętni
mieli okazję pojeździć konno pod opieką wolontariuszek. Dzieci odwiedziły też sklep z akcesoriami do jazdy konnej. Na zakończenie
pobytu w klubie jeździeckim zorganizowaliśmy dla dzieci ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Kolejny wyjazd do KJ “Amigo miał miejsce
19 maja. Za wszystkie atrakcje, serdecznie dziękujemy Pani Justynie
Śródeckiej, pracownikom i wolontariuszom Klubu Jeździeckiego “Amigo” oraz Firmie PW Pasek za przewóz dzieci.
Wycieczka do Krakowa. 11 i 12 czerwca
SDB zorganizowało dla 35 podopiecznych,
2-dniową wycieczkę do Krakowa. Był to
II etap programu edukacyjnego „Szlak Piastów
– stolice Polski”. Celem tegorocznej wycieczki
było zwiedzanie Krakowa a także sanktuarium
w Łagiewnikach oraz Pieskowej Skały, poznawanie historii, tradycji i zabytków. Ważnym
celem była także integracja i rekreacja. Nocleg
przewidziano w Krakowie a wyżywienie m.in. w restauracji “Bastion”
na Kopcu Kościuszki. W harmonogramie był też VII Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty na krakowskim rynku, na który podopieczni SDB są corocznie zapraszani przez Fundację Anny
Dymnej “Mimo wszystko”.

Szanowni Państwo! Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele! Gorąco dziękujemy
wszystkim, którzy przekazali swój 1% należnego podatku za 2010 r. na działalność naszej organizacji pożytku publicznego i znacząco wsparli Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Mały 1% okazał się dla nas znowu Wielki. Jesteśmy
bardzo wdzięczni. Dzięki Państwu możliwa będzie realizacja naszych celów
i dalsze wypełnianie misji:
“Pomagamy dzieciom tak,
aby kiedyś pomogły sobie”. 40 921 zł. 70 gr. to
łączna suma, która wpłynęła na konto Stowarzyszenia Dzieciom Będzina
od Darczyńców 1% z 38
Urzędów
Skarbowych,
które przekazały środki
według woli podatników.

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

Dary serca

Bohaterowie dnia codziennego
D

zieci doświadczane przez los to bohaterowie dnia codziennego.
Borykają się z problemami, których wielu z nas nigdy nie zazna.
Przystosowują się do warunków życia, nabywając umiejętności radzenia sobie z trudnościami mimo wszystko. Czyż nie wolałyby być zdrowe
i otoczone ciepłem domowego ogniska? Z pewnością, tak, ale życie, wystawiło je na próbę od najmłodszych lat. Już choćby
przez to zasługują na szacunek nas dorosłych i wsparcie. Tylko wtedy
mogą stać się pozytyw-

Adam Dratwiński, Ewa i Tadeusz Groja, Małgorzata Handzlik, Jerzy
Jagieła, Romuald Korus, Marcin Krawiec, Ewa Komorowska, Łukasz
Matuszczak Klub Absolwenta przy MZS nr 1 w Będzinie, Adam Lazar,
Teresa Lazar, Ewa Lipska, Anna i Robert Lubomscy, Ewa Malec, Paweł
Orlof, Grażyna i Marek Pasek, Jacek Rykała, Józef Skrzek, Mirosław
Starzyński, Jerzy Suchanek, Jadwiga i Janusz Sender, Jacek Urantówka, Jolanta i Wiesław Wacławikowie, Wolontariat Miejskiego Zespołu
Szkół nr 4 w Będzinie Zdzisław Wójcik, Mariusz Wnukowski, Zespół
„Akord” oraz Zarząd i członkowie Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM!

G

nymi
bohaterami. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
honoruje ludzi, wspierających działalność organizacji z
racji różnych profesji, stanowisk,
zainteresowań czy po prostu potrzeby serca. Określamy ich pięknym słowem – darczyńcy i próbujemy,
choć to niełatwe, wyrazić wdzięczność i podziękowanie za to, co robią.
Statuetki Przyjaciela SDB już otrzymali: Radosław Baran, Ewa i Jacek
Bara, Bartosz Daniel, Anna Dymna, Barbara Dolniak, Grzegorz Dolniak,

orąco zachęcamy „Zostań wolontariuszem SDB!”.
Kim jest wolontariusz? Co należy zrobić aby wejść
do grona naszych wolontariuszy? Wystarczy mieć wolę
zrobienia czegoś dla dzieci, dla drugiego człowieka. Wolontariuszem może być każdy. Można być nim codziennie
lub przez jakiś czas. Każda godzina oddana tym, którzy tego
potrzebują jest bardzo cenna. Chcemy zawierać porozumienia
o współpracy z wolontariuszami w zakresie: wyrównywania szans
edukacyjnych i opieki nad dziećmi w Ośrodku SDB „Jesteśmy razem”,
pomocy przy projekcie „Czego potrzebujesz?”, pomocy w organizacji imprez SDB, promocji organizacji, pomocy w prowadzeniu biura
itd. Zapewniamy: pisemne porozumienie o współpracy, jasne zasady
i formy pracy, udział w szkoleniach woluntarystycznych, pisemne zaświadczenie o pracy na rzecz Stowarzyszenia. Zapoznaj się z materiałami na stronie internetowej www.dzieciombedzina.info.

EWA GWIAZDA

Serdeczne dary na rzecz na dzieci (aukcje Allegro)

O

d siedmiu lat Stowarzyszenie Dzieciom Będzina organizuje internetową aukcję allegro, w której wystawia do licytacji fanty darowane przez artystów, sportowców oraz ludzi kultury i sztuki. Koordynatorem
od początku akcji jest członek SDB Piotr Ludkiewicz, którego wspomaga
sympatyczka naszej organizacji Karolina Bodzoń. Ona też pozyskuje, z
dużym powodzeniem, dary od oﬁarodawców. Na aukcję swoje przedmioty, dzieła artystyczne przekazali między innymi : Karolina Rosińska, Magda Steczkowska, Józef Skrzek,
Ilona Wrońska, Aleksander Kowal,
Elżbieta Kozera, Natalia Szafran,
Bogusław Kudłek, Lucyna Malec,
Stachursky, Janusz Onufrowicz,
Weronika Nowakowska, Natasza
Caban, Państwo Kręgliccy ,Fundacja Anny Dymnej “Mimo wszystko” , Fundacja Anny Pasek. Wśród
licytujących byli allegrowicze z całej Polski w różnym wieku, ale najistotniejsze jest to, że wszyscy mieli świadomość wielkiej wagi celu tych
aukcji. Wiadomo, że chodzi o udzielanie pomocy potrzebującym dzieciom. O tym, że aukcje mają głęboki sens i prowadzone są profesjonalnie

świadczą wybrane losowo wpisy
internautów (wszystkie, jakie
otrzymaliśmy były pozytywne):
„Wszystko na najwyższym
poziomie! A przede wszystkim
na rzecz dzieci! POLECAM!”,
„Serdecznie i gorąco polecam
sprzedającego. Transakcja przebiegła szybko i sprawnie ,sama
przyjemność - tak powinno
wyglądać załatwianie interesów
przez internet, proszę brać
przykład, w 100%pozytywny
komentarz. POZDRAWIAM”,
„Błyskawiczna przesyłka , bardzo dobry kontakt ,
P O L E C A M !!!!!!”,
„Wieeeeeeeelki POZYTYW ! Doskonały kontakt, ekspresowa wysyłka,
bo praktycznie na następny dzień po dotarciu pieniędzy od allegrowicza . Gorąco polecam, nie dość, że możecie pomóc, jesteście pewni,
wysokiej jakości towaru. Pozdrawiam”

ZENIA TUTAJ
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Ludzie

O ponoszeniu i wolności
Z
odpowiedzialnością jest jak z niemowlęciem. Kiedy ci dadzą do ponoszenia, z początku wymawiasz się, masz
obawy, czy podołasz, myślisz, że inni zrobią to lepiej. Ale jak już tak ponosisz trochę
dłużej, przytulisz, ukołyszesz do snu, obawy
znikają, a ty czujesz, że nikt nie zrobi tego
lepiej od ciebie.
dpowiedzialność to forma samospełnienia, a mówiąc bardziej patetycznie, droga do wolności. Pełnia wolności zaś to umiejętność brania na siebie
odpowiedzialności. Bierzmy ją więc na barki

O

i ponośmy, ponośmy z czułością i miłością.
A wolność, jak śpiewał Marek Grechuta:
(…) to królestwo wolnych słów,
Nowych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi,
Wolność – ją wymyślił dla nas Bóg,
Aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.
Jest stanem umysłu, uwolnieniem od
złych myśli, uczuć, emocji, które sprawia,
że zaczynasz widzieć świat takim, jaki jest

i chcesz go zmieniać oraz umiesz go zmieniać
tak, jak zmieniasz siebie.
o trudna i daleka droga, ale przecież
warto nią iść, by obudzić się w niebie...
Wśród tych, którzy chcą wkroczyć na tę drogę,
znajdziesz ludzi, próbujących zmieniać siebie
i świat. Zaczynają od pomagajania dzieciom
doświadczonym przez los. Gromadzą się
wokół pełnej ciepła i charyzmy Haliny Rybak-Gredki przy Modrzejowskiej 89 w Będzinie.
Niektórzy przedstawiają się poniżej. Warto ich
bliżej poznać.

T

EWA GWIAZDA

Nasz zespół
HALINA RYBAK-GREDKA

Pomysłodawca, inicjatorka założenia SDB. Prezes Zarządu.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie. Dyplomowany
nauczyciel matematyki i informatyki.
Barwnym kalejdoskopem dokonań Stowarzyszenia Dzieciom Będzina zapisała już 7 kolejnych kalendarzy.
www.halinagredka.info

BEATA GRELA

Wiceprezes Zarządu.
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku Dydaktyka Nauczania Języków Obcych. Studia Podyplomowe ze
Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Pedagog z zamiłowania. Pracuje zawodowo jako nauczyciel języka angielskiego w MZS nr 3 w
Będzinie. Koordynator programów europejskich w dziedzinie edukacji i doradztwa zawodowego. Praca jest jej pasją. Wciąż poszukuje
nowych wyzwań. Marzycielka.

JACEK GOLONKA

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Członek Zarządu.
Poeta. Autor wierszy, tekstów piosenek i programów dla dzieci.
Jego nazwisko w 1993 r. zostało umieszczone w światowym wykazie autorów International Biographical Centre. Instruktor i animator
kultury. Ekolog.

BLANKA CICHOŃ

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W latach 2004-2008 Sekretarz Zarządu SDB.
Nauczyciel dyplomowany, historyk. Duże doświadczenie i osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagrody Prezydenta Miasta Będzina i
Nagroda Kuratora Oświaty.

ANNA STASINA
Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
– geograﬁa. W latach 2007-2008 Skarbnik Zarządu.
Aktywnie uczestniczyła w przecieraniu trudnych szlaków SDB.

ALEKSANDRA PLAK

Wiceprezes Zarządu. Kurator rodzinny. Kierownik Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Będzinie.
Pomaganie, rozwiązywanie najtrudniejszych problemów to jej
wierny sposób na życie.

EWA GWIAZDA
Skarbnik SDB. Świetny organizator i sprawdzony społecznik. Nauczyciel dyplomowany. Wychowawca świetlicy
w Miejskim Zespole Szkół Nr 4.
Entuzjazm i wyjątkowa wrażliwość to jej nieodłączne cechy.

TOMASZ WACŁAWCZYK

Członek Zarządu SDB. Wieloletni społecznik i radny miejski. Dyrektor ds. technicznych – Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych
Sp. z o.o. w Będzinie.
Wspaniały fundament w działaniach „zespołu marzeń”.

WIESŁAWA OPIATOWSKA

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane w Miejskim Zespole Szkół nr 1.
Radosny i przyjazny człowiek.

WŁODZIMIERZ WÓJCIK
ZENIA TUTAJ

Dyrektor Biura SDB.
Do pracy podchodzi z zaangażowaniem, bez reszty oddana idei pomocy
dzieciom. Jej pasją jest turystyka. Od zawsze kocha polskie góry a kilkunastu
lat zachwyca ją Pojezierze Mazurskie.
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Doradca SDB. Profesor zwyczajny. Historyk literatury, krytyk i
edytor. Twórca Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Nauk
o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Członek Komisji
Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. Ważniejsze
publikacje: O “Granicy” Zoﬁi Nałkowskiej; Opowiadania Tadeusza
Borowskiego; Nadzieje i złudzenia; Estetyzm, realizm, polityka;
Skamandryci i inni nad Sekwaną; Staff i Różewicz. Studia historyczno – literackie; Józef Piłsudski w legendzie literackiej; W Polsce i na
obczyźnie; Spotkania zagłębiowskie.
www.wlodzimierzwojcik.pl

Ludzie
URSZULA PLUTA

BEATA BRAJER

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Wiceprezes Zarządu SDB w latach 2005-2010. Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie. Nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe z terapii
pedagogicznej.

Nauczyciel kultury ﬁzycznej w MZS nr 1 w Będzinie. Opiekun samorządu uczniowskiego.
Podejmuje wiele interesujących inicjatyw służących rozwojowi dziecka.

MARCIN LAZAR

IWONA SKUBIS-GALUS

Wiceprezes Zarządu SDB w latach 2005-2010.
Radny Rady Miasta Będzina. Nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie w Miejskim Zespole
Szkół nr 1 w Będzinie. Założyciel i opiekun Klubu Absolwenta, członek Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Będzina. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, przyjaciel dzieci, młodzieży
i osób niepełnosprawnych.

KAROLINA OSTROWSKA-BARGIEŁ

Posiada doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami unijnymi. Osoba otwarta na świat
i ludzi oraz na potrzeby innych.

Nauczyciel dyplomowany, działacz ZNP; polonista, oligofrenopedagog, bibliotekarz, regionalista,
menadżer oświaty, ﬁlmoznawca.
“Kocham ludzi, uwielbiam pomagać i wciąż wyżej
stawiam sobie poprzeczkę.”

JUSTYNA TRZCIŃSKA-ROSIK

Dr n. hum., ﬁlolog polski, teoretyk literatury. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel
dyplomowany w II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie. Prezes miejskiego oddziału Towarzystwa Kultury
Teatralnej. Z zamiłowania – humanistka, z natury –
społecznik, w głębi duszy – artysta-marzyciel.

MAGDALENA MIGAS

MIROSŁAWA DUDYŃSKA

Lekarz medycyny – kardiochirurgia dziecięca w Krakowie.
Sercem z nami.

ADAM HANUSIAK

Z wykształcenia – dziennikarz...
Z zamiłowania – ekonomista...
Zawodowo – zupełnie coś innego...

ARKADIUSZ KLOC

Nauczyciel wychowania ﬁzycznego w ZSO nr
2 w Sosnowcu. Trener II klasy.

PIOTR LUDKIEWICZ

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii
Ekonomicznej.
Koordynator aukcji allegro SDB. Budzi zaufanie
dzieci i dorosłych, usypia niepewność i niepokój.

ROBERT POLASZEK

Wielbiciel szybkości, jednośladów i… przyjaciel
dzieci!

AGNIESZKA MAJCHERKIEWICZ

W Będzinie mieszka od urodzenia. Skończyła
Psychologię na Uniwersytecie Śląskim (2004),
ale zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym.
Fascynuje ją kuchnia wegetariańska i medycyna
chińska. Kocha Morze Bałtyckie, podróże, muzykę
i… słoneczniki pod każdą postacią. Ma w sobie
potrzebę wspomagania potrzebujących. Jej motto:
“Warto przeżyć swoje życie na czynieniu czegoś,
co będzie trwało dłużej niż samo życie”.

Nauczyciel mianowany. Pedagog szkolny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta w Miejskim Zespole
Szkół nr 4 w Będzinie.
Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi
w ośrodku “Jesteśmy razem”. “Śpiewający pedagog” z uśmiechem na twarzy, kochający pracę z
dziećmi i dalekie podróże.
Nauczyciel dyplomowany. Wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Radna gminy
Psary.
Człowiek wielkiego serca.

MARIA DOS SANTOS

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Germanistka. Wieloletni nauczyciel Liceum Katolickiego
w Sosnowcu.
Niestrudzony społecznik, lektor kursów języka
niemieckiego dla dzieci.

MARIA JĘDRUSIAK

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Pomysłodawca i opiekun projektu “Zdrowie”.
Lekarz medycyny, pediatra, homeopata, irydolog. Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Kierownik Poradni na osiedlu Zamkowe.

ANNA KOCZUR

Nauczyciel dyplomowany, pedagog. Pracuje w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie.
Prezes Akcji Katolickiej Paraﬁi św. Jana Chrzciciela. Prowadzi świetlicę dla dzieci przy paraﬁi.

JANINA NAWROCKA

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Sekretarz
Komisji Rewizyjnej w latach 2004-2008.
Znana z dużej aktywności i znajomości problemów dzielnicy Grodziec, w której mieszka.

PRZEMYSŁAW PAWEŁ RADOSZ

Studiuje w Wyższej Szkole Umiejętności na
kierunku – Taniec. Współpracuje ze Szkołą Tańca
Extreme. “Taniec jest to pasja wyrażająca moją duszę.” Motto: Siła drzemie w nas samych, wystarczy
ją obudzić.

KINGA DZIERŻYC

ZBIGNIEW BABCZYŃSKI

Absolwentka administracji europejskiej oraz
studiów podyplomowych prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracuje w Urzędzie Miejskim
w Będzinie w Biurze Zamówień Publicznych. Lubi
dzieci...lubi pomagać...

BARBARA ZDYBAŁ-GRABOWSKA

Prezes Zarządu "Finanse-Mederi" Sp. z o.o. Dyrektor "ENERGOCENTRUM" Sp. z o.o.
Miłośniczka dzieci, aktywnie działająca na rzecz
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie. Pasjonatka kotów.

Politolog, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Radny Rady Miejskiej w
Będzinie II, III, IV, V i VI kadencji, 1998-2006 oraz
od 2010 przewodniczący RM. Pracownik samorządowy, od 2003 dyrektor kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego.

BARBARA CEMPURA

Nauczyciel dyplomowany. Informatyk w MZS 1
w Będzinie.
“Słoneczny” opiekun Szkolnego Wolontariatu.

BOGUMIŁA DUDYŃSKA

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Radna Miasta Będzina. Nauczyciel dyplomowany, matematyk.
Charakteryzuje się dużą wrażliwością na problemy
innych, przyjaciel dzieci, człowiek wielkiego serca.

JACEK DUDYŃSKI

Z wykształcenia magister turystyki i rekreacji.
Działacz społeczny, urodzony altruista.

URSZULA GĄCIK

Wieloletni działacz społeczny i przyjaciel dzieci.

GRAŻYNA POLASIAK

Ukończył AWF w Krakowie na kierunku Turystyka
i Rekreacja. Studiuje Europeistykę na WSH w Sosnowcu.
Turystyka historyczna to Jego pasja od wielu lat.
Dzieciom pomaga, ponieważ tego potrzebują. Wolontariusz i członek SDB od 2010 roku.

EWA MAJCHERKIEWICZ

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

Student Informatyki Przemysłowej. Pasjonat
hobbysta, marzyciel. Interesuje go wiele dziedzin
życia, w szczególności rozwój osobisty. Z uporem
i wytrwałością dąży do celów, które sobie stawia.
Na co dzień jest jak "Piotruś Pan": Lubi pracować
z dzieciakami, bo ich psoty i prosty pogląd na świat
sprawiają, że szara rzeczywistość nabiera barw.

ANETA ZARĘBA

Właścicielka Studio Urody ALEX <http://studio-alex.pl/>. Sprawdzony przyjaciel dzieci i nie tylko... Członek SDB od 2010 r.

MAŁGORZATA KLIMEK

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, Gimnazjum
nr 3. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi w Ośrodku “Jesteśmy razem”.

TOMASZ KWIECIEŃ

Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od wielu lat prowadzi punkt
przygotowań do Europejskich Spotkań Młodzieży
w Europie, działa w Regionalnym Stowarzyszeniu
Wolontariatu w Katowicach. Duże doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń dotyczących wolontariatu i
organizacji akcji charytatywnych.

ANETA STACHURSKA

W Będzinie mieszka od 2006 r. Studiuje Psychologię w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Pasjonują ją języki obce, muzyka (gra
na altówce), podróże, medycyna. Kilkakrotnie grała
charytatywnie w Domach Dziecka i przedszkolach.
Pomaganie innym sprawia jej przyjemność.

MAŁGORZATA SĘK

Nauczyciel dyplomowany. Wychowawca świetlicy w Miejskim Zespole Szkół nr 4.
Animatorka życia kulturalnego dzieci w Ośrodku
“Jesteśmy razem”.

OLGA MEK

Rozumie muzykę chyba jak nikt…
Ludzi także…

ADAM ULEWICZ

Wnosi do działań SDB mądre, męskie ciepło.
Nawet w najchłodniejsze dni…

MAGDALENA CHRONOWSKA

Absolwentka Administracji Publicznej, pracująca
w Urzędzie Miasta Katowice. Od urodzenia zamieszkała w Czeladzi, aktywnie udziela się na rzecz
osób potrzebujących. Otwarta na ludzi, pełna energii
i optymizmu, z chęcią podejmująca nowe wyzwania.

Dołącz do nas!
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Edukacja

SUKCESY MAŁE I DUŻE...
Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć:
czułość wobec tego, kim jest, i szacunek dla tego, kim może się stać.
Ludwig Pasteur

S

iedem lat temu za sprawą ludzi dobrej woli powstało Stowarzyszenie Dzieciom Będzina.
I tak się złożyło, że w większości byli to nauczyciele, którzy widzieli w codziennej pracy
pedagogicznej konieczność wspierania i pomoc dzieciom i młodzieży. Każde dziecko potrzebuje
wsparcia, szacunku, uznania, możliwości odnoszenia sukcesów. Każde dziecko zasługuje na to,
by je otrzymać! Bez względu na to w jakiej rodzinie przyszło na świat, jakiej jest narodowości, wyznania czy koloru skóry. Dlatego jako pierwsze powstały projekty edukacyjne, które do dzisiaj są ważnym ogniwem w pracy stowarzyszenia.
arto tu wspomnieć o intensywnym kursie języka angielskiego
„Grodziecki Oxford” dla 20 gimnazjalistów w roku szkolnym
2004/2005, a także cyklicznym kursie języka niemieckiego i rosyjskiego. Ważna, prekursorska inicjatywa SDB to Bank Podręczników, liczący
ponad 2000 pozycji, dzięki któremu wiele dzieci korzysta z nieodpłatnego wypożyczania podręczników szkolnych.
omagamy dzieciom mniej uzdolnionym, z deﬁcytami, dysfunkcjami, pomagamy również dzieciom i młodzieży zdolnej. W ramach naszego projektu organizujemy różnego rodzaju kursy:
językowe, terapii pedagogicznej, plastyczne, a także wspomagamy podopiecznych przy odrabianiu lekcji i wspieramy ﬁnansowo. Cieszą nas nawet małe sukcesy, dowiadujemy się o nich od
dzieci przychodzących do nas, żeby się nimi pochwalić: „dzisiaj, pani w szkole mnie pochwaliła”,
„nareszcie dostałem piątkę” itp.
ieszymy się, gdy nasi podopieczni, jak na przykład Filip Rekieć i Roger Karwiński, pną się
coraz wyżej po stopniach artystycznej kariery. Cieszymy się tym bardziej wtedy, kiedy dzieci
nie zapominają o swoich rodzinnych stronach i o rodzicach. Tu wzorem może być Roger Karwiński, który
zawsze z wielkim uczuciem mówi o swojej mamie: Różowo nie byłoby, gdyby nie Mama. Choć Mama nie lubi
różowego. Woli brązy i zielenie. I chociaż ona nie uśmiecha się do wszystkich kolorów, każdy z nich uśmiecha się
do niej. Taka natura. Mama jest jak perpetuum mobile. Nie do zatrzymania! Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych!
racujemy tak, aby słowa Pasteura i motto naszego stowarzyszenia „Pomagamy dzieciom
tak, aby kiedyś pomogły sobie” zawsze było myślą przewodnią i drogowskazem.
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URSZULA PLUTA

Na plenerach dzieci próbują swoich sił w malarstwie
pod okiem mistrzów.
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Jedna z wielu wycieczek edukacyjnych.

Wolontariat
DZIĘKUJĘ ZA WIARĘ

C

harytatywność.
Każdy
z nas wie, że istnieje, ale
nie każdy z nas pomaga. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina
istnieje po to, aby przypomnieć
nam, że żeby pomagać potrzeba tylko chęci i ciepłego serca. Dzięki właśnie takim ludziom
każde dziecko ma szanse na roRoger Karwiński
zwijanie swoich marzeń i pasji.
Sam jestem wychowankiem SDB i wiem, że bez tego co dla mnie zrobili, byłbym uboższy o kilka pięknych lat i wiele miłych doświadczeń.
ażdy człowiek powinien wiedzieć, jak ważna jest pomoc w rozwijaniu zdolnej młodzieży i jak ważne są organizacje, które do

K

Z

tego dążą. Jeszcze parę lat temu sam miałem marzenia, a dzisiaj m.in.
dzięki SDB są one moją codziennością. Każdy człowiek, bez względu
na pochodzenie, poziom wykształcenia i sytuację ﬁnansową powinien
mieć szanse na łatwy start w dobrą przyszłość.
ięc zwracam się teraz do dzieci i młodzieży. Śpiewajcie,
tańczcie, malujcie, rysujcie, biegajcie, pływajcie, grajcie,
piszcie wiersze, tylko nie stójcie w miejscu, bo jak nauczyło nas
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina – wszędzie są ludzie gotowi
poświęcić się dla dobra młodych-ambitnych. Wierzący w nich i dający
im szanse. Ludzie o złotym sercu. Po tak wielu latach, bo przecież w
teatrze gram już prawie 10 lat, jestem w stanie powiedzieć tylko trzy
słowa. DZIĘKUJĘ ZA WIARĘ.

W

ROGER KARWIŃSKI

DAWANIE NAPEŁNIA SERCE

deﬁniować to, co nazywa się wolontariatem jest niezwykle
trudno.... Być może jest to chęć zrobienia czegoś dobrego,
pożytecznego lub też po prostu potrzeba kontaktu z ludźmi. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na
poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy
przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.
olontariat to nie tylko dawanie - to przede wszystkim pokonywanie barier, praca w grupie, twórcze i kreatywne myślenie,
poznawanie siebie, rozwijanie pasji, pomoc innym, i w pewnym sensie
sukces.
yjątkowość pracy z dziećmi polega w dużej mierze na zupełnie innym postrzeganiu świata niż ma to miejsce w codzien-
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nym życiu. Poznajemy
świat, który jest na swój
sposób lepszy, piękniejszy
i łatwiejszy. Pomaga nam
to we własnym rozwoju.
„Branie napełnia ręce,
dawanie – serce.” Myślę,
że to zdanie jest mottem
wielu z nas, ponieważ
chcemy dawać dzieciom Marlena Nowak
to, co w nas najlepsze.
Dzielimy się z nimi naszą wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami.
Co dostajemy w zamian? Coś bezcennego, czyli uśmiech dziecka, dający nam największą satysfakcję z tego, co robimy. „Najważniejsze to
umieć dawać siebie innym, bo widok uśmiechu na twarzy kogoś komu
pomogliśmy to wielka radość dla nas samych.”
zieci potrzebują naszego czasu, zainteresowania, wsparcia,
ale przede wszystkim przyjaźni i zrozumienia. Nasi mali przyjaciele są doskonałymi nauczycielami. Otwierają nasze serca. Mają
tyle pozytywnej energii. Potraﬁą cieszyć się z tego, co nam wydaje się
zwyczajne i dostrzegać to, czego nie widzimy.
zięki kontaktom z dziećmi stajemy się bardziej wrażliwi na otaczający nas świat, a tym samym na drugiego człowieka, przez
co o wiele łatwiej zrozumieć nam innych i samych siebie.
raca w charakterze wolontariusza, dająca możliwości przebywania z dziećmi, a co za tym idzie pomagania im, niesie ze
sobą nieprzeliczalne na żadne dobra pozytywne wartości, do których
zaliczyć można: przyjemność z pomocy drugiej osobie oraz poczucie,
że jest się potrzebnym. Taka gratyﬁkacja bez wątpienia jest wystarczającą dla każdego człowieka, który zdecydował się poświęcić siebie
i swój własny czas dla poprawienia losu Innego. Podsumowując ideę
wolontariatu warto przypomnieć sobie słowa: „żaden człowiek nie jest
samotną wyspą; każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu...”
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MARLENA NOWAK

Pod zamkiem zakrólowało słońce.

Uczennica II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
Wolontariuszka SDB
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Promocja sportu

Żyć dla innych
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem” – pisał Gabriel García Márquez.
Te słowa nie są obce ludziom poświęcającym bezinteresownie
swój czas dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i miłości.

D

ziecko nie potraﬁ samo zadbać o siebie. Nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji i weryﬁkować otaczający świat.
Potrzebuje do tego wsparcia rodziców i opiekunów, ale również ludzi
bezinteresownie oddających cząstkę siebie młodemu człowiekowi. Dlatego tak ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych, sportowych
i społecznych dzieciom niejednokrotnie niekochanym, samotnym i zagubionym w świecie ludzi dorosłych. Takie działania podejmuje Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, których celem jest uśmiech małego człowieka, będący największą nagrodą dla wolontariuszy współpracujących
ze Stowarzyszeniem. W ramach projektów: „Budowanie nadziei” czy
„Brygada koszykowa” dzieci z ubogich rodzin mogą liczyć na wsparcie
ﬁnansowe, ale przede wszystkim na kontakt z przyjaznymi im osobami.
Zgodnie z maksymą, że dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień
zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.

P

omocy i opieki oczekują również utalentowani młodzi sportowcy. Prawidłowy rozwój ich kariery wymaga wsparcia na różnych
płaszczyznach. Dlatego Fundacja im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa
Szansa” poprzez swoje inicjatywy i projekty, staje się przepustką do
świata zawodowego sportu.
– Warto wspierać zdolną młodzież. Tym bardziej, że w Polsce jest
spora liczba utalentowanych dzieci i nastolatków. Wystarczy spojrzeć
na osiągnięcia zawodników, którzy brali udział w zorganizowanym
przez Fundację im. Grzegorza Dolniaka plebiscycie “Sportowa Szansa” 2011 – mówi Barbara Dolniak, Patron Honorowy Fundacji. – Mam
nadzieję, że plebiscyt wypromuje sporą grupę zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Wielu z nich to sportowcy notujący na swoim koncie liczne sukcesy. Jest też spora grupa dzieci, które
w przyszłości zapewne dostarczą nam wielu emocji, podczas imprez
o zasięgu międzynarodowym. Dlatego tak ważna jest ich promocja
i stworzenie optymalnych warunków dla ich dalszego rozwoju. Otwieramy przed nimi sportową szansę – dodaje Barbara Dolniak.

P

oseł Grzegorz Dolniak wspierał wiele inicjatyw społecznych
skierowanych do młodych ludzi, między innymi związanych z
kulturą ﬁzyczną.
– Mój mąż Grzegorz Dolniak był wielkim entuzjastą sportu. Starał się inicjować i wspierać projekty związane z krzewieniem kultury
ﬁzycznej wśród młodych ludzi. Dlatego powołując do życia Fundację
“Sportowa Szansa” przyświecał nam jeden cel – kontynuacja działań
Grzegorza w zakresie promocji sportu, wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu– mówi Barbara Dolniak.
elem Fundacji im. Grzegorza Dolniaka jest nie tylko propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
ale również pomaganie tym szczególnie uzdolnionym, dla których
sport stał się życiową pasją.
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Barbara Dolniak,
Patron Honorowy Fundacji im. Grzegorza Dolniaka

F

undacja im. Grzegorza Dolniaka ﬁnansuje szereg imprez
sportowych i rekreacyjnych. Prowadzi akcje informacyjne i
szkoleniowe. Organizuje obozy sportowe. Utalentowana sportowo
młodzież może liczyć na stypendia. O wsparcie ﬁnansowe mogą również ubiegać się młodzi sportowcy, którzy uprawiając sport odnieśli
kontuzję. Fundacja pomaga w leczeniu i rehabilitacji. Wspiera w powrocie do czynnego uprawiania sportu.
– Sport to znakomita lekcja życia dla wszystkich młodych ludzi.
Uczy wytrwałości, rywalizacji, rozwija duchowo i emocjonalnie. Pozwala w życiu odnaleźć wewnętrzną harmonię i nabyć umiejętności
niezwykle cenne i przydatne w kontaktach z ludźmi – podkreśla Barbara Dolniak.

K

ierując się stwierdzeniem Alberta Einsteina, że „tylko życie
poświęcone innym warte jest przeżycia”, nie pozostaje nam
nic innego jak tylko wpierać społeczne inicjatywy, ułatwiające młodym
ludziom wejść w dorosłe życie. Funkcjonowanie Organizacji Pożytku
Publicznego, takich jak Stowarzyszenie Dzieciom Będzina czy Fundacja im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa Szansa”, powinny nas zdopingować do wspierania wszelkich inicjatyw, których beneﬁcjentami są
dzieci. Przekazujmy 1% podatku na rzecz ich działalności, przecież
uśmiech dziecka jest bezcenny.

RAFAŁ ROGOWICZ

Wakacje

TO, CO DZIECIAKI
LUBIĄ NAJBARDZIEJ
O
P

d 2005 roku Stowarzyszenie w ramach projektu „Wakacje” organizuje wielu dzieciom letni wypoczynek oraz ferie socjoterapeutyczne.
omysłodawcą i autorem pierwszego projektu w 2005 roku była Halina Rybak-Gredka. Opiekunem projektu w latach 2006 i 2007 była Urszula Pluta. To obie Panie nadały temu projektowi jego specyﬁczny i unikalny charakter, wytyczając ścieżki którymi od 2008 roku staram się podążać.
rganizowane przez Stowarzyszenie kolonie są naszą dumą. Na
przestrzeni sześciu lat trwania projektu z letniego wypoczynku
w nadmorskich miejscowościach Dąbki Zdrój, Darłówek i Jastrzębia
Góra skorzystało ponad 800 dzieci
w wieku od 7 do 16 lat.
szystkie ośrodki, w jakich wypoczywały dzieci
położone były w bliskiej odległości od morza, z ogólnodostępnym
kompleksem sportowo-rekreacyjnym i placem zabaw, z wyznaczonym miejscem do organizacji
ogniska, gier i zajęć socjoterapeutycznych. Koloniści mieszkali
w dobrze wyposażonych pokojach 3, 4 i 5 osobowych.
odczas każdego turnusu,
obok tradycyjnych kąpieli
morskich i słonecznych, organizowaliśmy wycieczki autokarowe, do m.in.: Kołobrzegu, Ustki, Darłowa,
Trójmiasta i na Hel, przejażdżki konne, rowerowe, quadami i gokartami,
rejsy statkiem i wycieczki do parku wodnego. Program kolonii wzbogacały
liczne wydarzenia kulturalne, dyskoteki, konkursy z nagrodami, Neptunalia i dzień rywalizacji sportowej.
urnus socjoterapeutyczny to jednak nie tylko wypoczynek ale
i czas zajęć prowadzonych przez wykwaliﬁkowanych pedagogów
i wychowawców. Zatrudniając kadrę wybieramy najlepszych, sprawdzonych ludzi, członków i sympatyków Stowarzyszenia. Energicznych, aktywnych zawodowo nauczycieli i pedagogów, młodych, pełnych entuzjazmu
studentów oraz doświadczonych i troskliwych nauczycieli - emerytów. Ta
wyjątkowa mieszanka doświadczenia i świeżości, daje gwarancję udanego wypoczynku, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Podczas
podróży i pobytu każdy uczestnik może liczyć na serdeczność i wsparcie ze strony wszystkich wychowawców.
W ciągu 6 lat opiece dzieci poświeciło się kilkudziesięciu
wychowawców. Jest dla mnie zaszczytem, iż dane mi było
z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi współpracować.
odczas turnusu z dziećmi pracują też pedagodzy,
przekazując wiedzę z zakresu kontrolowania emocji, asertywnych zachowań w obliczu sytuacji ryzykownych,
nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie ze stresem, wiary we własne możliwości, pomocy
przed medycznej, cyberprzemocy. Programy socjoterapeu-
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tyczne realizowali pedagodzy: Pani Jolanta Łebek, Urszula Pluta, Małgorzata Klimek, Krzysztofa Urbańska i Magdalena Gondek.
towarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od uczestników kolonii. Realizacja niezwykle kosztownego przedsięwzięcia, jakim jest
organizacja wypoczynku dla tak wielkiej liczby dzieci nie była by możliwa
gdyby nie doﬁnansowanie Urzędu Miasta w ramach Miejskiego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotację na to
zadanie zdobywamy od 2005 roku w drodze konkursu ogłaszanego przez
Urząd Miejski w Będzinie. Po 6 latach współpracy cieszymy się wśród władz
samorządowych i urzędników opinią rzetelnego i profesjonalnego partnera.
rzy realizacji projektu wyjazdów socjoterapeutycznych Stowarzyszenie korzysta z usług podwykonawcy, który wybierany jest
w drodze przetargu. Obok doświadczenia, wykwaliﬁkowanej kadry i umiejętności pozyskiwania środków, to właśnie usługi świadczone przez podwykonawcę mają największy wpływ na
jakość wypoczynku. Podwykonawcą
było Biuro Turystyczne Lubatur. Profesjonalizm i indywidualne podejście
pracowników oraz właścicieli Państwa
Anny i Roberta Lubomskich, umożliwiają nam organizację z roku na rok
wspanialszych kolonii.
lutym 2009 roku, po raz
pierwszy Stowarzyszenie
podjęło się organizacji wypoczynku
zimowego. Celem projektu było zagospodarowanie w Będzinie czasu
wolnego 40 dzieciom, w ciągu 14
dni ferii zimowych. W programie
obok zajęć socjoterapeutycznych
znalazły się m.in.: warsztaty akustyczne Integracja Dźwiękiem, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, wyjazdy do parku wodnego, wyjście
do kina, zwiedzanie Muzeum Zagłębia. Ofertę wzbogaciło codzienne, zdrowe i pełnowartościowe śniadanie. Podobnie jak w przypadku
wakacji, Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od uczestników
a dotację pozyskało w drodze konkursu ogłoszonego przez UM w Będzinie.
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Porozmawiajmy
NAJWAŻNIEJSZA
JEST WRAŻLIWOŚĆ

J

estem lekarzem pediatrą z 34-letnim już stażem. Kilka lat
temu, spotkał minie ogromny zaszczyt. W tym czasie, w naszym mieście – Będzinie, powstawało Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Zaproszono mnie do grupy założycielskiej, z czego bardzo się
ucieszyłam. Moja praca miała polegać na interwencji medycznej pod
wskazanymi przez Stowarzyszenie adresami.
yło na terenie Będzina kilka takich rodzin, w których dominowała bieda, ale przede wszystkim niezaradność rodziców.
Od 3 lat pomagam bardzo biednej, wielodzietnej rodzinie z Łagiszy.
W moim prywatnym gabinecie mają bezpłatne wizyty i niektóre leki.
Jest to bardzo ważne, ponieważ choroby przewlekłe występujące w tej
rodzinie, wiążą się z częstymi kontrolami lekarskimi o różnych porach
dnia i nocy. Na skutek interwencji pani prezes Stowarzyszenia – Haliny Rybak-Gredki, włączyłam się w plan leczenia 17-letniego chłopca
z Warpia. Były to rozległe blizny po oparzeniach. Zabieg operacyjny
– plastyki skóry brody miał miejsce w Gabinecie Chirurgii Plastycznej
w Tarnowskich Górach, dzięki uprzejmości pani doktor Fromst. W

B

2008 roku dzięki życzliwości państwa Osmalów, udało mi się, zorganizować całoroczne karnety na terapię w Grocie Solnej.
ainteresowałam współpracą ze Stowarzyszeniem dwóch poważnych sponsorów. Pierwszy to Zakład Energetyczny Będzin (przy nieocenionej pomocy mojej pacjentki Elżbiety Karcz) oraz
Biuro Turystyczne „LUBATUR”, którego pomoc dla Stowarzyszenia
jest bezcenna.
a Osiedlu Zamkowym, tam gdzie pracuję, nie ma wielu środowisk patologicznych. Pomocy medycznej wymagała tylko
jedna rodzina. Tak więc na 1200 zdeklarowanych dzieci to bardzo
mały procent. Podobnie sytuacja wygląda na terenie całego miasta.
Jakże dobrze to świadczy o moich koleżankach i kolegach pediatrach,
pracujących w szpitalach i poradniach dziecięcych. Takiej postawy
nauczył nas śp. dyrektor Mucha – pediatra, charyzmatyczna osobowość, o wielkiej wrażliwości na biedę i krzywdę dzieci. To właśnie on
nauczył nas pokory, nieobojętności na tragedię ludzką.
atysfakcją dla mnie jest już sam zawód lekarza, któremu poświęcam każdą chwilę. Fakt, że mogę komukolwiek pomóc,
obcować z dziećmi na co dzień i cieszyć się, widząc jak wracają do
zdrowia, jest wielką nagrodą za trudy tego zawodu. Każda, nawet najdrobniejsza pomoc, spłaca nasz dług, który zaciągnęliśmy na skutek
naszych niedoskonałości i wad.
yczę sobie i innym, aby jeszcze długo mogli swoją bezinteresowną pomocą, przyczyniać się do jeszcze większych efektów
pracy Stowarzyszenia Dzieciom Będzina.
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MARIA JĘDRUSIAK

NA RATUNEK DZIECIŃSTWU

J

akie są Twoje wspomnienia z dzieciństwa?... Pamiętasz?...
Może nie było wspaniałe, ale Twoje własne. Kochałeś ich bardzo... nie byli doskonali - nikt nie jest. Najgorsze to ich stracić. Ich głos,
zapach domu, gwar podwórka. Pogubili się w życiu - brak pracy, bieda
i w końcu alkohol, który ich zniszczył. Może... gdyby ktoś wcześniej
podał rękę - nie krytykował, nie poniżał, tylko pomógł. Nie, nie chodzi
o rybę tylko o wędkę.
aką pomoc niesie Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, które
pomaga dzieciom i ich rodzinom w ich naturalnym środowisku.
Chcemy zdążyć zanim będzie za późno. Często w sprawach codziennych - lekcje, ciekawe spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, pomoc materialna. W planach rozszerzenie działalności
o terapeutów rodzin, pedagogów „ulicznych”, którzy dotrą do każdego
dziecka w mieście, które na pomoc czeka.
y, pedagodzy pracujący w Domu Dziecka, wiemy dobrze jak
trudno jest wychować człowieka w oderwaniu od rodziny.
Wspomagamy i wspieramy dziecko „tu i teraz” w tej jakże dramatycznej dla niego chwili, gdy znalazło się poza rodziną, wśród obcych sobie ludzi. Cały czas przyświeca nam myśl, aby to dziecko jak najszybciej wróciło do swej „naprawionej”, jeśli się da, rodziny, bądź znalazło
rodzinę, która go przyjmie i którą ono zaakceptuje i pokocha. Dlatego
działalność Stowarzyszenia jest nam tak bliska. Braliśmy udział w wielu projektach, z których i nasi wychowankowie czerpali radość. Cel
mamy przecież wspólny – szczęśliwe dziecko w rodzinie.

T

Trzeba zachęcać
do samodzielności

M

imo licznych obowiązków służbowych i społecznych staram
się znaleźć czas na pracę w Stowarzyszeniu. Miałem okazję
brać czynny udział w świątecznej akcji „Brygada koszykowa”, organizowanej przed świętami Bożego Narodzenia. Widziałem radość na
dziecięcych buziach, a to jest największa nagroda za trud tej pracy.
Pomoc potrzebującym to gest nad wyraz szlachetny. Chciałbym jednak, aby osoby korzystające z pomocy edukować, uaktywniać do
samodzielnej pracy, by młodzi ludzie pomyśleli o swojej przyszłości i w dorosłym życiu wykazali się odpowiedzialnością za własny los
i los swoich najbliższych.

TOMASZ WACŁAWCZYK
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BOŻENA LACH i BEATA ŚCIBICH,
pedagodzy z Domu Dziecka w Sarnowie

Pomoc

Pomoc

B R Y G A DY KO S Z Y KO W E
Jak to się zaczęło?

W sierpniu 2004 roku przyszła do mnie koleżanka, matematyk Halina Gredka, i pełna entuzjazmu zaczęła opowiadać o swoim nowym
pomyśle. Do dziś pamiętam jej słowa:
– Wiesz, w mojej szkole na Małobądzu jest bardzo dużo potrzebujących pomocy dzieci...
– U mnie na Syberce też... – odpowiedziałam.
– Marzy mi się, żeby do każdej takiej rodziny dotrzeć przed Świętami Bożego Narodzenia z koszykiem pełnym jedzenia, ale to musi
być piękny koszyk, ozdobiony kokardami, nie jakaś reklamówka.
Chciałabym założyć stowarzyszenie działające na rzecz potrzebujących dzieci – powiedziała Halina.
Bez zastanowienia poprosiłam o wpisanie na listę członków-założycieli. Od 1994 roku organizuję w szkole na Osiedlu Syberka świąteczne akcje charytatywne. Czułam, że razem możemy dotrzeć do
większej liczby potrzebujących dzieci.

Daję kosz i patrzę...

Wspólne marzenie się spełniło. Od sześciu lat „Brygady Koszykowe”
przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzają wiele domów. W pięknie
zapakowanych wiklinowych koszach znajdują się produkty na świąteczny
stół, słodycze, owoce, opłatki oraz tradycyjnie pieczone pierniki. Dzięki wielu Darczyńcom wpłacającym 1% podatku lub bezpośrednim Sponsorom,
są one zawsze bardzo bogate i sprawiają ogromną radość potrzebującym
rodzinom. Kosze często są jedynym gwiazdkowym prezentem dla dzieci.
Mikołaje podzieleni na grupy – „Brygady Koszykowe” – wyruszają
spod siedziby Stowarzyszenia Dzieciom Będzina w różne strony miasta.
Docierają do potrzebujących, często wielodzietnych rodzin. Cieszę się, że
mogę być w tym gronie i widzieć uśmiech pojawiający się, dzięki Państwa
życzliwej pomocy, na twarzach smutnych dzieci.

Życzenia świąteczne

Składając życzenia świąteczne rozmawiamy o problemach i potrzebach rodziny. Jest ich wiele: przychodzące na świat dziecko, pierwszoklasista,
trudności w nauce, kolonie letnie, problemy
ze zdrowiem itp. Potrzebne są: biurka do
nauki, szafki, kołyski, łóżeczka,
wózki dziecięce, rowerki, ubranka komunijne,
przybory szkolne,
podręczniki...

Pierwsza Brygada Koszykowa - grudzień 2004.

Koszyki
wielkanocne,
czyli
„Zapach
wiosny”.
Z tego powodu powstał też kolejny projekt Stowarzyszenia Dzieciom Będzina – „Czego potrzebujesz?” Państwo pomagacie w
spełnianiu tych życzeń. Często sami, za naszym
pośrednictwem dowozicie potrzebne rzeczy
własnymi samochodami wprost do domów
lub do siedziby Stowarzyszenia. Przynosicie ubranka, książki, podręczniki, zabawki,
ale również żywność i słodycze. Bez Waszych wielkich serc realizacja tej i innych
akcji nie byłaby możliwa.

Gwiazdka 2011

Chciałabym, by „Brygady koszykowe 2011” dotarły do każdej, będącej
w trudnej sytuacji materialnej będzińskiej rodziny i wywołały radość. Marzę,
by nie było rodzin w trudnej sytuacji,
a w oczach dzieci nie pojawiały się łzy.

Gorąco dziękuję
w imieniu
obdarowanych!
BOGUMIŁA DUDYŃSKA
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POMAGAJĄC INNYM,
POMAGAMY
SOBIE SAMYM
K

ażdy człowiek doświadczył w swoim życiu sytuacji,
w której udzielał pomocy lub sam z niej korzystał. W
potocznym rozumieniu pomoc to dawanie drugiej osobie tego,
czego jej brakuje lub czego oczekuje.
yskomfort psychiczny, związany z koniecznością korzystania z pomocy, sprawia, że najczęściej zwracamy się o nią do osób nam bliskich, które znamy i wiemy jak
zareagują na naszą prośbę. Spotykamy się również z pomocą
dobrowolną, bezinteresowną świadczoną przez ludzi dobrej
woli o otwartym sercu, wolontariuszy, którym los innych nie jest
obojętny. Przykładem tego może być właśnie działalność członków Stowarzyszenia Dzieciom Będzina do grona których mogę
się również zaliczyć.
oja praca zawodowa, w której istotnym elementem
jest świadczenie pomocy dziecku, rodzinie, różni się
swym charakterem od pomocy codziennej, jakiej ludzie udzielają sobie nawzajem w różnych trudnych momentach życia.
Wykonując swoje obowiązki zawodowe kuratora rodzinnego,
bardzo szeroko i niekiedy w sposób drastyczny ingerujemy w
sprawy rodziny, najczęściej nie mając na to przyzwolenia i akceptacji z jej
strony. Nasza pomoc bardzo często odbierana jest jako zagrożenie, naruszenie autonomii rodziny. Częstym zjawiskiem ze strony osób, którym
chcemy pomóc, są zachowania agresywne, reagowanie złością, pretensjami, ubliżanie wulgarnymi słowami.
odzą się przy tym dylematy i pytania. W czym tkwi więc istota pomocy, jakiej udzielamy? Na to pytanie każdy z nas musi sobie sam
odpowiedzieć. Dla każdego z nas oznacza to bowiem co innego. Bo dla
przykładu: Czy świadczeniem pomocy z naszej strony jest odebranie dziec-
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ka rodzicom i umieszczenie w placówce, zmuszanie rodzica do podjęcia
pracy nad sobą celem zmiany istniejącego stanu rzeczy, poddania się leczeniu wbrew jego woli?
zczególnie trudne wydają się być sytuacje, w których pomimo
pojawiającej się niechęci do osoby podopiecznego, niekiedy
złości na niego – musimy mu udzielić pomocy niejako wbrew sobie
samym. Niezależnie od okoliczności, dużego obciążenia emocjonalnego,
rodzącego się w obliczu cudzej tragedii współczucia i litości, w swojej
pracy musimy kierować się przede wszystkim poczuciem osobistej odpowiedzialności za dalsze losy podopiecznego, dbać o dobre
i profesjonalne wykonanie zadania.
la zachowania jednak równowagi psychicznej pomiędzy pracą zawodową, a codziennym życiem, podjęłam
2 lata temu decyzję o pracy na rzecz Stowarzyszenia. Mam
szansę na udzielanie pomocy bezinteresownej, nie obwarowanej żadnymi zobowiązaniami, nakazami. Na wykorzystanie
mojego potencjału zwykłego człowieka, jak i doświadczenia i
umiejętności zawodowych.
stotne jest dla mnie, jak w tym momencie odbierają mnie
ci, którym pomocy w tym rozumieniu udzielam. I nie myślę
tutaj o pochwałach, nagrodach, lecz o zwykłych przyjaznych gestach, uśmiechu, słowie „dziękuję” (na które w codziennej pracy
raczej nie mogę liczyć).
achowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową,
a społeczną, pozwala mi wierzyć, że to co robię ma
sens i że pomagając innym, pomagamy także sobie samym.

S

D

I

Z

ALEKSANDRA PLAK

32

Kultura pomocy

Przyjaciel w biedzie
S

pośród myśli Leonarda da Vinci jedna przestroga jest szczególnie warta nieustannego przypominania. Mianowicie ta, że
„ten jest uratowany, kto ratuje się sam”. Zwłaszcza teraz, gdy Unia
Europejska wciąż nie potraﬁ uporać się z konwulsjami gospodarczego
kryzysu, jest to wskazówka bardzo na czasie. Czy jednak jest tak pesymistyczna na jaką wygląda? Że każdy, gdy znajdzie się w potrzebie,
jest skazany na samotność? Przysłowie z bajki Adama Mickiewicza
Przyjaciele ma w sobie więcej nadziei, gdy ostrzega, że “prawdziwych
przyjaciół poznajemy w biedzie”. Tak, na prawdziwych przyjaciół można liczyć, ale w tym momencie ważniejsze wydaje się od pytania “czy
uratują?”, pytanie “jak uratują?”. Da Vinci kładzie nacisk na aktywność
ratowanego. A to współgra z inną zasadą pomocy: głodnemu nie dawaj ryb, bo za chwilę znowu będzie głodny. Daj mu wędkę, by mógł
sam się ratować...
iestety często bez dawania ryb nie da się obejść. Wiedzą
o tym społecznicy ze Stowarzyszenia Dzieciom Będzina. Ale
nie ograniczają swej pomocy do świątecznych darów, jakie roznoszą wśród potrzebujących Brygady Koszykowe. Stowarzyszenie już
od siedmiu lat realizuje swoje credo: „Pomagamy dzieciom tak, aby
kiedyś pomogły sobie”. Nie zawsze i nie wszędzie ma sens dawanie
gotowych wędek – skuteczniejsze bywa przekonywanie, że można się
nauczyć, jak taką wędkę sobie samemu zrobić.
ziałalność Stowarzyszenia ma charakter podobny do pozytywistycznej pracy organicznej. Mniej tu doraźnej pomocy, choć
i taką podopieczni otrzymują, więcej działań korygujących zaniedbania socjalne i edukacyjne, jakimi dotkniętych jest tak wiele dzieci. Te
zaniedbania niestety wzmacnia zwyczajna bieda. Dlatego Stowarzyszenie – na ile to umożliwiają środki i warunki – stara się zapewniać
dzieciom również pomoc medyczną, a w dotkliwych wypadkach pozyskuje sponsorów ﬁnansujących koszty leczenia. Na co dzień jest
praca w ośrodku „Jesteśmy razem”, wzbogacana przez imprezy rekreacyjne, kulturalne, turystyczne i sportowe.
rzewagą Stowarzyszenia – jak i podobnych mu innych organizacji
pożytku publicznego – nad wszelkimi instytucjami samorządowy-
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mi i państwowymi
jest to, że społecznicy są najbliżej tych, którym
trzeba pokazać,
jak ratować się
samemu. Szybciej docierają do
dzieci najbardziej
pomocy potrzebujących, dłużej
i staranniej mogą
się tymi dziećmi
opiekować, pokazywać im gdzie
są drzwi do lepPrezes SDB Halina Rybak-Gredka
szego jutra i jak te
i kompozytor Józef Skrzek
drzwi otwierać.
iewątpliwie Stowarzyszenie odniosło sukces, bo potraﬁło zachęcić tak wielu sponsorów i wolontariuszy do pomocy dzieciom.
Może słowo „sukces” brzmi tutaj zbyt górnolotnie i jakby niestosownie...
Może jest nieco za wcześnie by go użyć... Siedem lat to jeszcze krótka
perspektywa. Bo tak naprawdę to dopiero sukces życiowy podopiecznych Stowarzyszenia jest faktycznym sukcesem jego założycieli. Pierwsze dzieci Stowarzyszenia powoli wyrastają, te najbardziej utalentowane mają już teraz spektakularne osiągnięcia, inne też wstydu opiekunom
nie przynoszą, a kilkoro włączyło się w działania pomocowe. Stowarzyszenie pracuje „tu i teraz”, lecz bardziej dla tego, co “kiedyś i gdzieś”. Na
efekty trzeba czekać długo i cierpliwie. Jeśli za kilka lat wśród członków
Stowarzyszenia i jego sponsorów znajdą się byli podopieczni, a najpewniej się znajdą – słowa „sukces” nie będzie trzeba miarkować!
ennym i wyjątkowym elementem aktywności Stowarzyszenia
wśród dzieci i młodzieży jest dbałość także i o to, by otwierać
im czasem lufcik a czasem całe okno do kultury wysokiej. Przybliżanie
malarstwa, muzyki i literatury pokazuje alternatywę dla coraz prymitywniejszej kultury masowej i zjawisk subkulturowych, nierzadko destruktywnie oddziałujących na psychikę młodych ludzi. By wiedzieć,
jak posługiwać się wędką, wystarczy lektura instrukcji obsługi. Do
skonstruowania tej wędki potrzebna jest obszerniejsza wiedza. Natomiast pomysł, by dać sobie spokój z wędką i posłużyć się siecią,
wymaga zdolności do samodzielnego, krytycznego myślenia i nieskrępowanej niewiedzą wyobraźni.
oeta Jacek Golonka, zresztą członek grupy założycielskiej Stowarzyszenia, w piosence Dobre ręce (do której muzykę stworzył Józef Skrzek, a która stanie się chyba czymś w rodzaju hymnu
Stowarzyszenia) pisze: „Nie zatrzymuj się w drodze do Siebie [...]”. To
przesłanie dla wszystkich: społeczników, ich podopiecznych, a także
dla sponsorów, tych z ﬁrm i przedsiębiorstw oraz tych „jednoprocentowych”. Bo drogą do nas samych jest drugi człowiek.
latego Stowarzyszenie Dzieciom Będzina to „prawdziwy przyjaciel w biedzie”. Pomaga pomóc samemu sobie, pomaga uratować się, by móc pomagać innym.
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(Od lewej) Poeta Jacek Golonka, poetka i krytyk sztuki
Katarzyna Młynarczyk oraz profesor Włodzimierz Wójcik
promują idee SDB na jubileuszu 5-lecia organizacji.
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Sponsorzy i przyjaciele
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Sp. j.
ul.Małobądzka 101, 42-500 Będzin
tel. 032 761 53 80, fax 032 761 53 77
www.pasek.biz.pl
Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., Grupa PKE
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
tel. 032 744 26 55,faks: 032 744 26 56, www. polskaenergia.pl
Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin
tel. 032 267 70 41 (44), fax 032 267 91 09
www.bedzin.pl, www.um.bedzin.pl
Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie
ul. Jedności 38, 42-504 Będzin
www.mzs4.bedzin.pl, e-mail: mzs4@bedzin.eu, tel: (32) 360-61-78

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Jacek Bara
ul. Wolności 32a, Mierzęcice
tel. 032 288-79-15, fax 032 391-00-28, www.zrwbara.pl

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe
INTERPROMEX Sp. z o.o.
ul. Paryska 11, 42-500 Będzin
tel. 032 267 44 20, 032 267 60 00, fax 032 267 36 17
www.interpromex.pl
Remobud
Usługi Remontowo-Budowlane, Mariusz Jaworski,
ul. Żwirkii Wigury 32a/33, 42-500 Będzin,
tel. 503 134 819.
The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o. Poland
Sady k. Poznania, ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061 864 97 00, fax 061 865 55 95, www.onedollar.pl
zamekNet s.c.
ul. Bursztynowa 2B
42-500 Będzin

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
ul. 1-go Maja 2, 42-500 Będzin
tel. 032 267 30 03, fax 032 267 41 53
www.pup.bedzin.pl
Ośrodek Kultury w Będzinie
ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin
tel. 032 267-47-38, www.okultura.bedzin.pl

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
ul. Teatralna 4, 42-500 Będzin
tel./fax 032 267-36-25, 032 267-36-68
www.teatr.bedzin.pl
Muzeum Zagłębia w Będzinie.
ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin
tel. 032 267 77 07
www.muzeum.bedzin.pl
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Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel. 032 267 95 99, 266 40 71 do 5, 269 50 61 do 5
www.ecbedzin.pl
Biuro Turystyczne Lubatur Sp. j.
ul. Podwale 2, 42-500 Będzin
tel. 032 267 30 65, www.lubatur.com.pl

Marka Sport - Łukasz Równicki
ul. Sączewskiego 10/37, 42-500 Będzin
tel. 500 896 558, www.markasport.pl

Get Support sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 2B, 42-500 Będzin

Ersoft
ul. Skalskiego 2/144, 42-500 Będzin
tel: 508 252 351, www.ersoft.pl
Onedollar Group Sp. z o.o.
ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec
tel.032 3631640, fax 032 7853076
www.onedollar.pl
Daniel Tourist Junior
ul. Podjazdowa 19, Sosnowiec
tel. 032 293 72 53, 032 293 77 96
www.danieltourist.com.pl
Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 032 639 05 79, 032 639 05 92, fax 032 639 05 80
www.nemo-wodnyswiat.pl
Galeria Postaci
ul. Widok 101/17, 62-800 Kalisz
tel. 607 281 246, e-mail: kontakt@galeriapostaci.pl
www.galeriapostaci.pl
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
tel. 032 368 07 00, fax 032 267 79 33
www.powiat.bedzin.pl
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin
tel./fax: 032 267 41 65, 032 267 48 87
www.biblioteka.bedzin.pl
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie
ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin
tel/fax: 032 267 39 21, 032 267 42 61,032 267 42 62, 032 267 47 74
www.mzbm.bedzin.pl
Towarzystwo Przyjaciół Będzina
ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin
tel. 032 267 49 74
www.towarzystwoprzyjaciol.bedzin.pl
Klub Absolwenta
Miejski Zespół Szkół nr 1
ul. Wolności 4, 42-500 Będzin
tel. 032 267-38-36, www.ka.bedzin.pl
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