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142 emocje gokardowej przejażdżki - coroczne nadmorskie, wakacyjne przyjemności.

5 lat
DZIECI KOCHAJĄ CIERPLIWIE,
A DZIĘKUJĄ CZULE…

5

lat! Chwila stosowna, aby napisać o Stowarzyszeniu. O dzieciach, które mają marzenia, ambicje, prawa. O pomaganiu, dawaniu. O naszym wkładzie w budowanie przyszłości poprzez edukację
oraz wychowanie młodzieży. O działaniach, które pogłębiają świadomość, że wokół jest wiele osób w trudnej sytuacji, że nie możemy się
od nich odwracać. I o tym, że pomaganie wzbogaca nasze życie.
iłe są chwile wytchnienia, gdy pracuje się całe lata. Na co dzień.
Krok po kroku. Sprząta, pielęgnuje, wymyśla, tworzy, krząta, dopieszcza, wypełnia, łączy…
le o dzieciach! Świat młodych ludzi, świat dziecka jest pełen fascynacji, informacji o uczuciach, człowieku, prawdzie. Z drugiej strony
jakże często brakuje w nim… miłości. Albo zwykłego zainteresowania,
ciepła. I motywacji. A młodzi potrzebują zobaczyć, kim naprawdę są i
na co ich stać. Potrzebują wyzwań oraz odniesień, które pozwoliłyby im
uwierzyć, że potraﬁą. Przeświadczenie, że: „Wiele mogę” i „Zawsze znajdę jakieś wyjście”, może pomóc przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.
Dlatego warto, dlatego należy podnosić poprzeczkę ich wymagań w stosunku do samych siebie, zmieniać ograniczające przekonania i wzbudzać
impuls do rozwijania umiejętności, które pozwoliłyby na kierowanie własnymi sprawami. To stanowi ideę naszych działań, wypełnianie misji SDB
„Pomagamy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły sobie”.
omaganie, dawanie, budowanie i działania zespołowe, w czasach, gdy liczą się głównie doraźne treści, a kontakty międzyludzkie tak często są zdominowane przez interesy, sprawy do załatwienia, rzadziej przez sympatię i empatię... Pewnie, że jest kilka rodzajów
działań charytatywnych, społecznych. Najczęściej wynikają one z wewnętrznej potrzeby człowieka. Są ludzie, którzy po prostu nie potraﬁą
być obojętni. Mam ogromny, ogromny szacunek i poczucie wdzięczności
dla tych wszystkich, którzy dają dzieciom swój czas, serce, umiejętności,
pieniądze, ręce.
udzie SDB. Mam dla nich piękną nazwę: „zespół budowania nadziei”. Przychodzą z darami, dobrymi chęciami, głowami pełnymi pomysłów. W lokalnej OPP znajdują możliwość na wykorzystanie tego wszystkiego w dobrym celu. Robią coś dobrego dla innych! Przekazują młodym
ludziom pozytywną energię i nadzieję wraz z ukierunkowaniem, zachętą i
wiarygodnością. Nadzieję, że oczekuje ich jasna przyszłość, niezależnie od
tego, w jakiej sytuacji znajduje się każdy z nich obecnie.
ziś z niezwykłym wzruszeniem myślę o drodze, jaką wspólnie przeszliśmy w kierunku stawania się „zespołem marzeń”, bo bardzo
ważną sprawą w realizacji wytyczonych zadań było i jest „sklejanie jednostek
w zespół ”. Wspólna gra do jednego celu ma ogromne znaczenie na drodze
do osiągania dobrych rezultatów. No i potrzebna jest równowaga między
indywidualną wolnością, odpowiedzialnością, a pracą zespołową, między
rozwojem indywidualnych potrzeb, zainteresowań, a aktywnym udziałem w
życiu lokalnym, w życiu społecznym, kulturze. Każdy dokonuje wyboru roli,
jaką odgrywa w zespole. Albo przyłącza się do niego jako aktywny, troszczący się o wyniki członek, albo wspiera działania składkami, siłą swojego
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Halina Rybak-Gredka z Oskarem Kwietniem, któremu
SDB ufundowało aparat słuchowy.
nazwiska, osobowości, tworzeniem klimatu, atmosfery. Wspólne działania
rozświetlają się wraz z upływającym czasem, rozkwita magia dotykanych
miejsc, spotkań, więzi…
roblem ludzkiej biedy poszerza się, a najbardziej z tego powodu
cierpią dzieci. Pochylamy się więc nad ich troskami. Budujemy
w dzieciach wiarę w siebie i wiarę w dobro. Jest bardzo wiele osób rozumiejących tę misję i włączających się w bezpośrednią pomoc. Nie jest to
pomoc doraźna, jest to najważniejsza inwestycja – inwestycja w dzieci.
A niosą ją przyjaciele, sponsorzy, bez wsparcia których działania Stowarzyszenia miałyby zdecydowanie mniejszy wymiar. Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni za pomoc i życzliwość, z jaką się coraz częściej spotykamy.
Wielu ludzi zaufało nam, jako Organizacji Pożytku Publicznego i przekazało 1% podatku dochodowego na działalność statutową SDB. Naprawdę,
pomagać może każdy i niekoniecznie trzeba być do tego bogatym.
iałam i mam zaszczyt spotykać wielu wspaniałych ludzi. Dotykać wspólnoty, którą łączy zaufanie, gotowość bezinteresownej
pomocy i wsparcia. Tak! Bycie dobrym człowiekiem – to wielka osobista
wartość i satysfakcja.
ili Państwo! Przyjaciele! Pragnę Wam dziś przekazać wiele ciepłych słów, podzielić się radością, by promieniowała, nadzieją,
która pomaga przetrwać to, co najtrudniejsze. I wiarą, przekonaniem, że
pomaganie wzbogaca nasze życie. A dzieci? Dzieci kochają cierpliwie, a
dziękują czule...
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HALINA RYBAK-GREDKA
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dzieciom Będzina
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JACEK GOLONKA

Drzwi
Przed nimi stał, stoi lub będzie stał każdy człowiek.
Jaki jest powód tej nieuchronności wejścia w jakże mało praktyczny obszar?
Ooo! Niejeden…
Kiedy boli… kiedy cieszy ogromnie..
Kiedy tęsknota lub radość, stłoczone, muszą przejść w inny, chociaż także realny wymiar.
Wszyscy zbliżamy się do nich tak różnie:
Biegniemy, idziemy krok po kroku, człapiemy, czołgamy się...
Zapytasz – jaki jest ich kolor?
Zieleń twierdzi, że jest dla niego siostrzana…
Ale nawet zieleń nie chce nazwać swojej siostry jednym, jedynym imieniem.
Czy można więc takich drzwi nie otworzyć?
W dzisiejszym świecie, pełnym niepokoju lęków i obaw – byłaby to jawna barykada dla życia…
- Rodzaj kary, wyroku już na zawsze, bez wskazania jakiejkolwiek winy.
Dlatego słysząc ciche puk, puk… to znów stanowczo powtarzane pukanie… a nawet mocne łomotanie… otwórzmy je…
Bo słowo, dźwięk, barwa, kształt, gest… muszą przekroczyć jakiś tam ziemski próg i pomieszkać.
A mieszkanie, niezależnie od podobieństw, każdy mebluje inaczej.
Wolność, dobra wolność – to właśnie jest sięganie po twórczość.
Czy nas nasyci – od okruszka począwszy na wielkim chlebie skończywszy?
- Chlebie elipsoidalnym jak nasza kula ziemska…
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IDŹ TAM, GDZIE GORĄCE BIJĄ SERCA…

S

towarzyszenie Dzieciom Będzina jest młodą
organizacją pozarządową pożytku publicznego. Ma zaledwie pięć lat. Skupia ludzi w różnym wieku
reprezentujących rozmaite profesje. Zamożnych i słabiej materialnie sytuowanych. Jedno wszakże ich łączy,
tworzy z nich wspólnotę. Ich serca i dobra materialne i
intelektualne stoją do dyspozycji dzieci i młodych ludzi
potrzebujących pomocy, wsparcia duchowego i intelektualnego, otuchy i wspomożenia materialnego. Szlachetnym gruntem takiej postawy jest miłość, którą tak wysoko
stawiał Święty Paweł z Tarsu twierdząc: „Gdybym mówił
językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym
się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący”. W dalszym ciągu wyznawał: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa
jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi
się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”.
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ogacz, nie posiadający daru miłowania, jest w istocie kimś ubogim. Zapatrzony w siebie i swe aktywa, zniewolony lękiem przed
ich utratą, nie ogarnia wrażliwym okiem urody świata: pędzących po błękicie nieba chmur, klucza żurawi, zmian pór roku w lasach
i na łąkach, nie słyszy kumkania żab w stawach i jeziorach.
ak widać, miłość jest fundamentem świata ludzkiego. Jest dyskretna, bezinteresowna, cierpliwa i stała. Nie liczy na rozgłos i nie
oczekuje wdzięczności. Ma siłę prostowania krętych dróg i pogmatwanych losów. Formuje w człowieku poczucie godności. Sama
w sobie jest najwyższą wartością. Wyraża się stosunkiem do drugiego człowieka, do ojczyzny i globu ziemskiego, do cywilizacyjnego i
kulturowego dorobku ludzkości. Jednym słowem do natury i kultury, której składnikiem są wierzenia religijne, muzyka, sztuki plastyczne,
zasady moralne. Czyni ona ze świata miejsce, w którym życie każdego człowieka staje się godne i radosne.

P

ięcioletni okres działalności Stowarzyszenia Dzieciom Będzina znaczony jest wielorakimi osiągnięciami. Wszystkich cieszy to,
że pod naszym przyjaznym okiem młodzi ludzie spędzają czas wakacji nad morzem, korzystają z zabiegów leczniczych, basenu
kąpielowego, organizują imprezy literackie i artystyczne, korzystają z konsultacji podczas odrabiania zadań lekcyjnych, a w każde święta
cieszą się darami niesionymi przez „akcję koszykową”.
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y profesorowie, nauczyciele, lekarze, działacze społeczno-kulturalni, urzędnicy samorządowi, pracujący w Stowarzyszeniu i na rzecz
Stowarzyszenia, nie oczekując wdzięczności i zapłaty, jesteśmy jednak sowicie wynagradzani. Nie dolarami, funtami, złotówkami, czy
euro, ale czymś o wiele wartościowszym. Po prostu sercami dzieci, młodzieży i ich rodziców, które dla nas biją szczególnie intensywnie.
zczególną cechą naszych działań jest to, że nie kieruje nami współczucie w odniesieniu do potrzebujących lub poszkodowanych
przez los, lecz braterskie współodczuwanie, empatia. Kieruje nami przekonanie o tym, że w obliczu Boga, czy też – jak kto woli
– losu, wszyscy jesteśmy w jednakowej sytuacji. Być może kształty tego świata ulegną zmianie lub przeminą, ale czyny i uczucia płynące
ze szczerej człowieczej miłości zostaną wyryte na kamiennych tablicach, dumnie stojących na rozległych łąkach niebieskich.

Prof. zw. dr hab. WŁODZIMIERZ WÓJCIK
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Podopieczni

Wielki cel – przyszłość dzieci
wieśnikami, co sprawia mu wiele radości. Przypadek Oskara wzbudza
emocje i pozytywne komentarze. Jedna z internautek pisze:
Chciałabym Wam podziękować za wspaniałe poczynania wobec
dzieci potrzebujących. Cieszę się, że darowany Wam 1% jest wykorzystywany tak, jak bym chciała, czyli z pożytkiem dla dzieci. Życzę
dużo zdrowia i wytrwałości.
yciowe zawirowania, to nie tylko problemy zdrowotne. Bywa,
że ﬁnansowe ograniczenia rodziny uniemożliwiają rozwój talentu gdy, na przykład, potrzebne jest sﬁnansowanie wyjazdu zagranicznego czy zakup drogiego sprzętu.
tym miejscu warto wspomnieć o podopiecznym Stowarzyszenia, który napawa szczególną dumą. Filip Rekieć – utalentowany skrzypek, laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 2006
r., od października 2008 r. student Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wielokrotnie uświetniał kulturalne imprezy Stowarzyszenia. Ma
na swoim koncie takie osiągnięcia, jak I miejsce i Nagroda Specjalna
za najlepsze wykonanie utworu N. Paganiniego na VI Ogólnopolskim
Konkursie Skrzypcowym „Młody Paganini” w Legnicy w 2008 r.
agród i wyróżnień było wiele i z pewnością talent Filipa rozwinąłby się bez pomocy Stowarzyszenia, ale pewne jest także,
iż byłoby trudniej. Zresztą, czy wolno nam zastanawiać się nad możliwością zaniechania, odpuszczenia, czy odwleczenia, kiedy mamy do
czynienia z darem od Boga? Każdy gest, dobry uczynek, pomoc dają
owoce nawet wtedy, gdy sami darczyńcy ich nie dostrzegają.
rudno też ocenić, jak potoczyłyby się losy dzieci, gdyby nie
zostały zauważone i otoczone opieką w Ośrodku SDB „Jesteśmy razem”. Być może spędzałyby czas w domu, a może jednak na ulicy? Faktem jest, że w ośrodku odrabiają lekcje, uczestniczą w imprezach kulturalnych i rozrywkowych, mogą liczyć na
korepetycje z matematyki, j. polskiego, a nawet z j. niemieckiego.
Regularnie odwiedzają grotę jodowo – solną i uczą się pływać dzięki
częstym wyjazdom na basen. Biorą udział w zajęciach świetlicowych
i zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej. Każdy pobyt w ośrodku to
nauka, zabawa i wspólny posiłek oraz opieka fachowców, nauczycieli, wychowawców, ludzi pracujących z zaangażowaniem i wielkim
sercem. Nie jest to łatwa praca, ale dzieci potraﬁą dziękować tak, że
rekompensują każdy trud: poprzez czynny udział w przedstawieniu
jasełkowym, ciepłe i wzruszające życzenia świąteczne, dobre słowo,
a przede wszystkim poprzez osobiste sukcesy i postępy. Kamil, Paulina, Natalia, Nikola, Oskar, Wiktoria, Patryk, Bogusław – każde z nich
to osobna historia. Są różne, jedne bardziej, inne mniej zdolne, ale
każde ma marzenia i potrzebę bycia ważnym i docenionym. Powinny
mieć szansę zdobycia umiejętności, by je zrealizować.
ównie pięknie i wzruszająco potraﬁą dziękować dzieci z Domu
Dziecka w Sarnowie, które biorą udział w większości imprez
SDB takich, jak Wielki Bal Charytatywny, Dzień Dziecka, wycieczki do
Krakowa na Festiwal Piosenki Zaczarowanej i inne. One też chcą mieć
tę szansę. Potrzebują jej bardziej, niż inni.
rostowanie życiowych zawirowań dzieci to powinność i wielki
przywilej. Korzystajmy z niego jak najczęściej.
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ażde dziecko przychodzi na świat wyposażone w coś niezwykłego, niepowtarzalnego. Rolą nas dorosłych jest zrobić
wszystko, by odkryć te skarby i pomagać w ich rozwoju, umiejętnie
dostosować zadania i wymagania a w chwilach niepowodzeń i życiowych zawirowań wspierać i pomagać.
towarzyszenie wzięło na swoje barki prostowanie tych życiowych zawirowań, w których znalazły się dzieci na drodze do
dorosłości. Priorytetem zaś stało się zapewnienie dzieciom opieki medycznej a w szczególnie ciężkich przypadkach pozyskiwanie sponsorów oraz ﬁnansowanie kosztów leczenia.
ramach projektu „Zdrowie” Stowarzyszenie objęło ścisłą
opieką Piotra Antoniuka, dziś 18-letniego ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dotkliwie poparzonego w dzieciństwie. Przeszedł wiele operacji, ale blizny na ciele i twarzy pozostały. Na operacje
plastyczne, których wymagał, nie było stać rodziców Piotra.
zięki pozyskaniu sponsorów, głównie EC Będzin i trosce lek.
med. Marii Jędrusiak, możliwe było przeprowadzenie operacji
plastycznej, zakupienie odpowiednich leków, zorganizowanie naświetlań laserowych. Piotr dostał drugą szansę. Planuje otworzenie warsztatu samochodowego, a pytany o marzenia, mówi, że najważniejsze
jest zdrowie i szczęśliwa rodzina. Jego podziękowania i uśmiech napawają optymizmem i pozwalają wierzyć, że to właściwa droga.
omoc otrzymał też Oskar Kwiecień, podopieczny Ośrodka
SDB „Jesteśmy Razem”. Ma duży niedosłuch, który utrudnia
mu normalne życie i naukę a stan chłopca wciąż się pogarsza. Na
prośbę matki, Zarząd SDB podjął decyzję o przekazaniu kwoty w wysokości 3180,- zł, potrzebnej na doﬁnansowanie do aparatu słuchowego. Oskar, dzięki aparatowi może swobodnie kontaktować się z ró-
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EWA GWIAZDA

Jesteśmy razem

DLACZEGO JESTEM RAZEM Z WAMI?
S

towarzyszenie Dzieciom Będzina, rozpoczynające właśnie
szósty rok swej aktywności, założone zostało przez panią prezes Halinę Rybak-Gredkę, która zgromadziła grupę ambitnych ludzi
chętnych do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin trudnych i zaniedbanych społecznie. W programie przewidziano udzielanie pomocy dzieciom mającym trudności w opanowaniu programu
szkolnego. W tym celu zorganizowano zajęcia dokształcające z języka
polskiego, matematyki, historii, języków obcych, jak również z zajęć
plastycznych. Odbywają się one dwa razy w tygodniu. Prowadzą je
fachowcy i wolontariusze z różnych szkół podstawowych i średnich
miasta Będzina. Sądząc po wynikach w nauce, osiągniętych w macierzystych szkołach, uczniowie wiele zawdzięczają organizatorom
i sami często wyrażają pozytywne opinie oraz okazują zadowolenie
z efektów wspólnej pracy.
iędzy uczniami i wolontariuszami nawiązały się serdeczne
stosunki, co umożliwiło poszerzenie programu zajęć. Zaczęto organizować konkursy ortograﬁczne, uroczystości podtrzymujące
tradycje świąteczne i utrwalające obyczajowość narodową, takie jak
Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka itp.
onadto uczniowie biorą udział w licznych przedsięwzięciach
organizowanych przez wychowawców. Nauczyciel w procesie
wychowawczym nie może nakazać uczniowi być dobrym, mądrym i
sprawiedliwym. Może za to pomóc mu w osiąganiu tych wartości.
obra współpraca między nauczycielami, a uczniami wspomaga nawiązanie lepszego kontaktu z rodzicami i uaktywnia ich
rolę w procesie wychowawczym. Takie pozytywne oddziaływanie na
rodziny, znajdujące się w trudnych warunkach życiowych, powoduje,
że bardziej doceniają szkołę, a poprzez nią wartość wykształcenia.
towarzyszenie zyskało uznanie wielu osób, dlatego chętnie
sponsorują jego działalność, dostarczając przybory szkolne,
podręczniki i inne niezbędne przedmioty, służące w naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Popularność Stowarzyszenia przejawia
się poprzez coraz liczniejsze i chętniejsze angażowanie się również
młodzieży w jego przedsięwzięcia. Natomiast podopieczni z dłuższym
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Na zajęciach dzieci wykonują także prace plastyczne.
stażem w Stowarzyszeniu szukają u nauczycieli równiez pomocy
w trudnych sprawach życiowych. Wtajemniczają swoich opiekunów
w istotę problemów zaistniałych w ich rodzinach, a to pozwala na
udzielenie im tak konkretnej, jak i psychologicznej pomocy. Opiekunowie starają się przede wszystkim udzielać dobrych porad, często też
próbują interweniować w sytuacjach najtrudniejszych i dążą do takiego ukierunkowania sposobu myślenia dzieci i młodzieży, aby osiągnęły one stan równowagi duchowej i psychicznej.
raca taka wymaga najwyższych kwaliﬁkacji pedagogicznych,
dlatego w Stowarzyszeniu pracują nauczyciele doświadczeni i otwarci na młodzież, a jednocześnie chętni do bezinteresownego
udzielania pomocy.
o zdecydowało o moim włączeniu się w działalność Stowarzyszenia. Podejmując się społecznych obowiązków, liczyłem się
z trudnościami, które napotkam. Jednak ta praca pozwala mi na dokładne, dogłębne poznanie problemów młodzieży i dzieci, pochodzących z rodzin trudnych, co w przyszłości niewątpliwie bardzo ułatwi mi
pracę w zawodzie pedagogicznym.

P
T

ARTUR JESZKE

SZTUKA DAWANIA
O

d najmłodszych lat uczono mnie, że należy dzielić się wiedzą, doświadczeniem, dawać zawsze jak najwięcej z siebie,
pracować z oddaniem. Dlatego zostałam nauczycielem (staż 28 lat),
aby cieszyła mnie bezinteresowna praca z dziećmi i satysfakcja z
dawania. Ucieszyłam się na propozycję pracy w Ośrodku „Jesteśmy
razem”. Przez rok dzieliłam się więc z dziećmi wiedzą, doświadczeniem, uczuciem. Z początku było ciężko.
Dawałam i czekałam. I pojawiły się - uśmiechy na twarzy, zadowolenie ze wspólnie spędzonego czasu, chęć uczestniczenia w zabawach, jasełkach, bajce. Z czasem pojawiło się coś więcej – dzieci
zaczęły odwzajemniać moje uczucia, niektóre z nich po raz pierwszy
w życiu poczuły się dowartościowane.

Nauka dzięku wsparciu pedagoga i w gronie koleżanek
idzie znacznie lepiej.

Otrzymałam tak wiele…

MAŁGORZATA SĘK
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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.
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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.
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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.
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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.

liﬆopad
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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. W
sobotę 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 RybakGredka 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

To już 5 lat!

26 sierpnia
nasze
Stowarzyszenie
obchodziło
swoje 5-lecie.

czerwiec sierpień
wrzesień
lipiec

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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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 5 kolejnych kalendarzy.
www.halinagredka.info

URSZULA PLUTA

ALEKSANDRA PLAK

MARCIN LAZAR

EWA GWIAZDA

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

Wiceprezes Zarządu. 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.

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.

JACEK GOLONKA

TOMASZ WACŁAWCZYK

BLANKA CICHOŃ

WIESŁAWA OPIATOWSKA

Anna Stasina

WŁODZIMIERZ WÓJCIK

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.

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.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
– geograﬁa. W latach 2007-2008 Skarbnik Zarządu.
Aktywnie uczestniczyła w przecieraniu trudnych szlaków SDB.
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Wiceprezes Zarządu. Kurator rodzinny. Kierownik Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Będzinie.
Pomaganie, rozwiązywanie najtrudniejszych problemów to jej
wierny sposób na życie.

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

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

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
KAROLINA OSTROWSKA-BARGIEŁ

Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miejskiego w Będzinie. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami unijnymi. Osoba
otwarta na świat i ludzi oraz na potrzeby innych.

DOROTA BRUDNICKA

Wychowawca świetlicy szkolnej w SP 1 w
Będzinie.
Absolwentka oligofrenopedagogiki i resocjalizacji z proﬁlaktyką.

WOJCIECH CHRUŚCIEL

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej – historia.
Pracownik Ośrodka Kultury w Będzinie.
Członek Zarządu SDB w latach 2007-2008

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.

BEATA BRAJER

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

AGNIESZKA BUKOWIECKA

Studiuje ﬁlologię angielską we Wiedniu. Absolwentka Nowego Liceum im. J.F. Kennedy`ego
w Katowicach, laureatka oraz ﬁnalistka licznych
konkursów z j. angielskiego, j. polskiego, ﬁzyki.
Stypendystka Rady Miejskiej w Będzinie oraz Prezesa Rady Ministrów.
Pasjonuje ją ﬁlm. Reżyserka i autorka scenariusza krótkometrażowego ﬁlmu “As”.

MARIA DOS SANTOS

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

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

MAGDALENA PIWKOWSKA

Członek Grupy Założycielskiej SDB.
Studentka Uniwersytetu Śląskiego, ﬁlologia słowiańska. Nieodłącznie towarzyszy jej pasja tworzenia i wielkie zaangażowanie w to, co robi.

ROBERT POLASZEK

Radny Miasta Będzina. Wielbiciel szybkości,
jednośladów i… przyjaciel dzieci!

ZENIA TUTAJ

Sekretarz Stowarzyszenia Dzieciom Będzina,
bez reszty oddana idei pomocy dzieciom.

ANNA GRZYBEK

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Wiceprezes
w pierwszym roku działalności Stowarzyszenia.
Doświadczony menedżer i przedsiębiorca. Elektronik, fotograf.

MARIUSZ SMOLIŃSKI

Student politologii na Uniwersytecie Śląskim.
Naczelny redaktor kwartalnika LEM.
Opiekun Saloniku Literackiego w pierwszych
2 latach istnienia SDB. Twórca strony internetowej
www.salonikliteracki.prv.pl

GRZEGORZ KAZIBUDZKI

Poeta, laureat konkursów poetyckich. Prozaik, plastyk. Aktor ﬁlmowy: “Czeka na nas świat”,
“Szklane usta”, Święta wojna”.
Opiekun i organizator wystaw w “Galerii
w Zaułku” SDB.

Politolog, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Radny Rady Miejskiej w
Będzinie II, III, IV i V kadencji, 1998-2006 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.

SZYMON GAŁKOWSKI

Pracuje w ROM-E METIS w Katowicach, certyﬁkowany edukator z zakresu “Proﬁlaktyki HIV/AIDS”,
ukończone studia magisterskie w WSF-P – pedagogika społeczno-opiekuńcza”.

URSZULA GĄCIK

Wieloletni działacz społeczny i przyjaciel 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
PIOTR LUDKIEWICZ

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

Nauczyciel dyplomowany, pedagog. Pracuje w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie.
Radna miasta Będzina. 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.

JOANNA PODGÓRSKA

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziałach: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji
w Katowicach.
Najmłodsza radna Rady Miejskiej w Będzinie.
www.joannapodgorska.pl

ARKADIUSZ SKOWRON

Poeta, animator kultury. Autor zbioru Automordet. Komponuje muzykę do własnych utworów
i okazjonalnie do tekstów przyjaciół.

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 – komunikacja społeczna
i dziennikarstwo. Od wielu lat prowadzi punkt
przygotowań do Europejskich Spotkań Młodzieży
w Europie, członek i komisarz rewizyjny w Regionalnym Stowarzyszeniu Wolontariatu w Katowicach.
Przez 2 lata pełnił rolę koordynatora wolontariatu w sosnowieckiej KANIE. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących wolontariatu, konferansjerki
i organizacji akcji charytatywnych. Przyjaciel dzieci.
Potraﬁ dzielić się z nimi każdą chwilą szczęścia…

EMILIA NAWROCKA

Absolwentka ﬁlologii polskiej na Uniwersytecie
Śląskim. Pracownik samorządowy.
Jak przysłowiowa lekarka wie: po pierwsze nigdy
nie szkodzić.

GRAŻYNA POLASIAK

Nauczyciel dyplomowany. Wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sarnowie.
Człowiek wielkiego serca.

HALINA HEJNOWSKA

Członek Grupy Założycielskiej SDB.
Wieloletni nauczyciel wychowania ﬁzycznego
w SP nr 1. Organizator licznych imprez szkolnych
i środowiskowych.

BOŻENA LACH

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Zastępca
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej SDB w latach
2004-2007
Pedagog i logopeda. Wieloletni nauczyciel – wychowawca i pedagog w Domu Dziecka w Sarnowie.

ANNA MICHAŁEK

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SDB w latach 20042008
Inżynier z pasją tworzenia, projektowania i budowania nowych rzeczy.

MAŁGORZATA SĘK

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

ANNA JAKUBIK

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Skarbnik
Stowarzyszenia w pierwszym roku działalności.
Kierownik Działu Transportu Wewnętrznego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św.
Barbary nr 5 w Sosnowcu.
Z zawodu pielęgniarka dyplomowana.

PIOTR LIPIŃSKI

Członek Grupy Założycielskiej SDB. Członek
Zarządu SDB w latach 2004-2006.
Nauczyciel – wychowawca w Domu Dziecka w
Sarnowie.

15

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

P

ięć 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.

W

P

C

P

URSZULA PLUTA

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

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 pozytywnymi bohaterami.
towarzyszenie
Dzieciom Będzina powstało i działa
po to, by wspomagać dzieci w ich
codziennych zmaganiach z losem.
I nie czyni
tego w odosobnieniu,
lecz z pomocą ludzi, wspierających
tę działalność
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. Tak zrodził się pomysł wykonania
statuetek SDB, którymi, z okazji 5-lecia działalności, Stowarzyszenie
obdaruje swoich zwolenników i sprawdzonych przyjaciół.
tatuetki wykonała związana z naszym miastem, dobrze zapowiadająca się młoda artystka, Magdalena Trzcionka, absolwentka wrocławskiej ASP na Wydziale Wzornictwa, uczestniczka
prestiżowego pokazu młodych projektantów „Talents Show 2005” podczas targów Ambiente Tendence Lifestyle we Frankfurcie, stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego. Pierwowzorem dla statuetek

S

S

stały się jednak, wykonane ręką innej młodej, dobrze zapowiadającej
się artystki związanej z naszym miastem, maskotki Stowarzyszenia
– nadmarionety „Dominka i Bominek”. Joanna Pilarz, bo o niej mowa,
absolwentka łódzkiej ASP na Wydziale Tkaniny i Ubioru, reprezentantka Polski na Światowej Wystawie TALENTE w Monachium, oraz na
13. Międzynarodowym Triennale Tkaniny, który odbędzie się w Łodzi
w 2010r., tegoroczna stypendystka Marszałka Województwa Łódzkiego, nadała kształt i tchnęła ducha w dwie postacie dzieci, będące od
tej pory symbolem Stowarzyszenia. Barwna i wesoła dwójka urwisów,
o której młoda artystka mówi: - „są tak kolorowe, bo one muszą cieszyć,
sprawiać, że na ich widok każdy się uśmiechnie” - stanie się wyrazem
podziękowania wszystkim tym, którym losy dzieci nie są obojętne. To
ludzie, na których zawsze można liczyć. Są wśród nich takie osobistości, jak: Teresa Lazar, Józef Skrzek, Małgorzata Handzlik, Zespół
„Akord”, Jolanta i Wiesław Wacławikowie, Mirosław Starzyński, Marcin
Krawiec, Romuald Korus, Jacek Rykała, Mariusz Wnukowski.
towarzyszenie chce wykonać ukłon wobec tych, którzy
w pierwszą rocznicę istnienia SDB zostali już wyróżnieni za
swoją działalność charytatywną na Koncercie Artystycznych Wzruszeń
w Teatrze Dzieci Zagłębia. Także na ich ręce zostaną złożone te piękne i niepowtarzalne symbole wdzięczności w postaci statuetek. Wśród
sprawdzonych przyjaciół wyróżnić należy przede wszystkim: Radosława
Barana, Ewę i Jacka Barów, Grzegorza Dolniaka, Ewę i Tadeusza Grojów, Adama Lazara, Ewę Lipską, Annę i Roberta Lubomskich, Pawła
Orlofa, Grażynę i Marka Pasków, Jacka Urantówkę, oraz Zarząd i członków Stowarzyszenia, z prof. Włodzimierzem Wójcikiem na czele.
To także bohaterowie dnia codziennego

S

EWA GWIAZDA

Pomagają artyści, pomóż i Ty!

S
K

towarzyszenie Dzieciom Będzina od 2007 roku prowadzi internetową aukcję na portalu Allegro. Dochód z aukcji przeznacza
się na realizację celów statutowych.
oordynatorem cyklicznych aukcji SDB jest Piotr Ludkiewicz,
wspiera go pani Karolina Bodzoń. Wystawiamy dary od artystów, znanych ludzi kultury i sztuki, gwiazd estrady, jak i sportu, którzy
zdecydowali się przekazać przedmioty na aukcję. Tym samym
wspierali i wspierają podopiecznych Stowarzyszenia Dzieciom
Będzina. Darczyńcami byli m.in.:
Ada Fijał, Agata Młynarska, Aleksander Kowal, Ania Dąbrowska,
Anja Rubik, Anna Jagodzińska,
Dorota Korus, Tadeusz Drążkiewicz, Grzegorz Kowalczyk, Jacek
Bończyk, Justyna Steczkowska,
Maciej Kowalewski, Marcin Wojciechowski, Martyna Wojciechowska,
Marzena Brzóstowicz, Monika Luft, Olga Bończyk, Rafał Legień, Roger

Karwiński, Roksana Krzemińska, Romuald Korus,
Stachursky, artyści-malarze
Ośrodka Kultury w Będzinie,
Fundacja Anny Dymnej, Galeria Postaci, Harlem, Kabaret
Elita, Novika, uczniowie prof.
Mariusza Wnukowskiego z
Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej, Queens.
iękną formą pomocy
naszym dzieciom
jest przekazywanie maskotek i materiałów piśmienniczych przez nowożeńców. Takie prezenty niejednokrotnie cieszyły
podopiecznych SDB z Ośrodka „Jesteśmy Razem” i były bardzo przydatne w zajęciach świetlicowych oraz w szkole.

P

ZENIA TUTAJ
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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,
obecnie 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

B

w Tarnowskich Górach, dzięki uprzejmości pani doktor Fromst. W 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

Wakacje

TO, CO DZIECIAKI LUBIĄ NAJBARDZIEJ
O

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 pięciu lat trwania projektu z letniego wypoczynku w nadmorskich miejscowościach Dąbki Zdrój, Darłówek i Jastrzębia Góra skorzystało ponad 700 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 5 lat opiece dzieci poświecili się m.in.: Anna Stasina,
Małgorzata Klimek, Dorota Brudnicka, Ewelina Krawczyk, Emilia Nawrocka,
Magdalena Gondek, Katarzyna Stempniewicz, Stanisława Krzywdzińska,
Iwona Błaszkowska, Magdalena Truszkiewicz, Blanka Cichoń, Beata Brajer, Wiesława Opiatowska, Aleksandra Sowa, Ewa Czarnecka, Kamilla Rybarz, Jadwiga Majzel, Joanna Majzel, Anna Herda,
Magdalena Kowalska, Marta
Środa, Anna Błaszczak, Mariusz Smoliński, Wojciech
Chruściel, Jakub Zasucha,
Sebastian Rabus i Marcin
Gwóźdź. Jest dla mnie zaszczytem, iż dane mi było z
tymi wszystkimi wspaniałymi
ludźmi współpracować.
odczas turnusu z dziećmi, obok wychowawców, pracują też pedagodzy,
przekazując wiedzę z zakresu kontrolowania emocji,
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asertywnych zachowań w obliczu sytuacji ryzykownych, nawiązywania
prawidłowych relacji z rówieśnikami, radzenia sobie ze stresem, wiary we
własne możliwości, pomocy przed medycznej, cyberprzemocy. Programy
socjoterapeutyczne 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 5 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.
edyną rzeczą na jaką jeszcze nie mamy wpływu jest pogoda, ale z czasem i tego się nauczymy.
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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 pięciu 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 2009

Chciałabym, by „Brygady koszykowe 2009” 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
D

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 autono-
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ALEKSANDRA PLAK

Kurator zawodowy
ds. rodzinnych i nieletnich
Sądu Rejonowego w Będzinie

mii 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
dziecka rodzicom i umieszczenie w placówce, zmuszanie rodzica do podjęcia pracy nad sobą celem zmiany istniejącego stanu rzeczy, poddania się
leczeniu wbrew jego woli?
Szczególnie 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.
Istotne 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.
.
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Kultura

Niewymierna siła
S

iłą Stowarzyszenia Dzieciom Będzina są nie tylko wielkiego
serca społecznicy, którzy z inicjatywy i pod wodzą pani Haliny
Rybak-Gredki Stowarzyszenie powołali i już od pięciu lat niosą pomoc tym, którym jest najbardziej potrzebna – dzieciom ze środowisk,
którym w naszym „nowym, wspaniałym świecie” nie żyje się wcale
tak wspaniale. Siłą Stowarzyszenia są nie tylko środki, którymi hojnie
wspierają je darczyńcy i sponsorzy. Siłą Stowarzyszenia jest nie tylko
wsparcie na jakie może ono nieustannie liczyć zarówno ze strony lokalnej społeczności i jej samorządu.
niej wymierna, ale
równie istotna siła
oddziaływania Stowarzyszenia
bierze się stąd, że nie tylko
świadczy ono pomoc, ale uczy
samopomocy. Nie ogranicza
się do dawania, ale dba o to,
by dawania uczyć. Credo Stowarzyszenia: Pomagamy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły
sobie nie jest jedynie pięknym
sloganem. Obok różnych form niezbędnej pomocy materialnej i socjalnej – świadczonej podopiecznym Stowarzyszenia zarówno jako
zbiorowości, jak i indywidualnie – na szczególną uwagę zasługują
działania uruchamiające ich społeczną i kulturalną wrażliwość. Oczywiście, bez mocnego materialnego fundamentu nie byłyby one i możliwe,
i skuteczne. Dzięki niemu Stowarzyszenie może w sposób naturalny
oferować swoim podopiecznym – poza doposażeniem w niezbędne
urządzenia (tu jednym z najciekawszych przedsięwzięć jest stworzenie we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną Banku
Podręczników Szkolnych dla dzieci, których rodziców nie stać na taki
zakup), doﬁnansowaniem specjalistycznego leczenia, zapewnieniem
rekreacji i rozrywki, uzupełnieniem,
bądź wsparciem nauki szkolnej – także alternatywę dla często negatywnie
oddziałujących na nich subkultur młodzieżowych i tzw. kultury masowej. To
jest celem organizowanych w ramach
ośrodka „Jesteśmy razem”, utworzonego przez Stowarzyszenie, zajęć o charakterze artystycznym.
potkania z twórcami (malarzami, rzeźbiarzami, muzykami,
pisarzami) oraz uczonymi, udział w prowadzonych przez nich warsztatach pokazują wzory i zachęcają do naśladowania autorytetów, stymulują własną kreatywność podopiecznych. Jej plon to np. różne, często
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zaskakująco interesujące, prace plastyczne. To również książka Antologia Młodości „Skoro świt”, pokłosie konkursu literackiego, zaadresowanego do dzieci i młodzieży. Nie sposób też przecenić organizowanych przez Stowarzyszenie Saloników Literackich, które honorowym
patronatem objęła Anna Dymna, a nad którymi opiekę artystyczną
sprawuje poeta Jacek Golonka.
fektem natomiast starań o pozyskanie dla swej działalności
kolejnych osób jest zbiór wywiadów,
przeprowadzonych przez młodych wolontariuszy Stowarzyszenia ze znanymi
pisarzami, muzykami i malarzami, wydany w tomie wymownie zatytułowanym „Całus i kopniak”. Oczywiście nie
zabrakło tutaj rozmów ze znamienitymi
i najstarszymi stażem przyjaciółmi będzińskich dzieci – poetką Ewą Lipską, profesorem Włodzimierzem
Wójcikiem i profesorem Jackiem Rykałą. Ale dla Stowarzyszenia
znaleźli też czas m.in. prozaik Wojciech Kuczok, muzyk Józef Skrzek,
poeta Maciej Melecki czy reżyserka Magdalena Piekorz.
wszem, ma „Całus i kopniak” niebanalny aspekt marketingowy, jednak dla młodzieży skupionej przez Stowarzyszenie
może być istotnym źródłem życiowych
inspiracji.
ajnowszą inicjatywą Stowarzyszenia – zrealizowaną dzięki
współpracy z Biurem Współpracy z
Zagranicą Urzędu Miejskiego w Będzinie i Miejskim Zespołem Szkół Nr 4
w Będzinie oraz dzięki ﬁnansowaniu z
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – było integracyjne spotkanie młodzieży ze Stowarzyszenia i z
Dziennego Centrum Pomocy Dzieciom w Rumsiskes (w dniach od 17
do 21 września 2009 r.) w Wilnie i Kaisiadorys, partnerskim mieście
Będzina na Litwie.
– Pokazujemy naszym podopiecznym i wolontariuszom, jak sobie
radzić na co dzień, jak sobie radzić w swojej dzielnicy, w naszym mieście... – mówi prezes Stowarzyszenia Halina Rybak-Gredka. – Uznaliśmy, że czas, by poznali też inne realia. To ważne, by potraﬁli sprostać
wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość i przyniesie przyszłość.
ak oto słynne Brygady Koszykowe Stowarzyszenia niosą
swym podopiecznym oprócz zawartości koszyków coś równie
ważnego, a może i ważniejszego: naukę wiary we własne siły. Z nadzieją, że za kilkanaście lat to oni, jeśli będzie to potrzebne, zaniosą
nie tylko koszyki potrzebującym.
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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
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Jacek Bara
ul. Wolności 32a, Mierzęcice
tel. 032 288-79-15, fax 032 391-00-28, www.zrwbara.pl

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
– Zakład Będzin, ul. Bory, 42-504 Będzin
tel. 032 368 04 00, www.kreisel.com.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 Krzysztof Pisiołek
ul. Tysiąclecia 21/111, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 032 260 02 51
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
Ecres & Max
ul. Stawowa 4, 41-200 Sosnowiec
www.ecresmax.pl
www.oklejamy.com.pl
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Arkadiusz Jędrusiak
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
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

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe
i Usługowe AXIOM Sp. z o.o. - Hurtownia zabawek
ul. Piekarska 197, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 821 19 04, www.axiom.com.pl
Enion S.A. – Oddział w Będzinie
Będziński Zakład Elektroenergetyczny
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel. 032 766 10 00, 032 266 28 51,
fax 032 266 33 07, 032 766 37 15, www.enion.pl
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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