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Sprawozdanie z działalności  

Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

  

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. w skład Zarządu BTK wchodzili:    

1. Prezes – Krystyna Kozłowska 

2. Zastępca Prezesa – Krzysztof Becz 

3. Skarbnik – Jolanta  Pocheć 

4. Sekretarz – Kamila Falkowska 

5. Członek Zarządu – Anna Boczek 

6. Członek Zarządu – Adam Świeczko 

7. Członek Zarządu – Kamil Milczarek 

Komisja Rewizyjna BTK: 

1. Przewodnicząca – Grażyna Grela 

2. Członek – Magdalena Marchewka 

3. Członek – Renata Wielgus 

Sprawozdania za 2019 rok, które Zarząd przyjął zostały złożone                                        

w Urzędzie Skarbowym w Białobrzegach w marcu 2020 r., w GUS                                          

w kwietniu, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej 15 lipca 2020 r. 

oraz w Krajowej Administracji Sądowej  30.X.2020 r. Wszyscy członkowie                         

zarządu złożyli e podpisy w e-PUAP. Sprawozdanie finansowe i bilans sporządziła                               

p. Jolanta Pocheć – skarbnik BTK.  

W roku 2020 BTK zrealizowało następujące działania. 

 - W lutym złożony został  wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację 

zadania ”Białobrzegi i okolice na pocztówce”. Wniosek opracowała p. Krystyna 

Kozłowska we współpracy z p. Kamilem Milczarkiem. Wniosek został pozytywnie 

oceniony i 14 lipca 2020 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu. BTK otrzymało 

dofinansowanie na wydanie tej publikacji w kwocie 10 tyś zł.  



Do 23 kwietnia 2020 r. realizowany był projekt „Turystyczno – historyczne 

elementy na rynku w Białobrzegach”. 17.04. 2020 r. została zamontowana ławeczka 

z Jeremim Przyborą oraz tablice historyczne na Placu Zygmunta, a ze względu na 

pandemię i ograniczenia personalne, odlew gęsi oraz zamontowanie odbyło się                                   

z ponad miesięcznym opóźnieniem. Ławeczkę przygotowała Artystyczna Odlewnia 

Metali Art-Odlew z Opola,. Propozycje najważniejszych wydarzeń z historii miasta 

przygotowali białobrzescy regionaliści: Ireneusz Rzeczkowski i Roland Wielgomas. 

Tutaj także mieszkańcy poprzez głosy oddane w sondzie internetowej wybrali 

wydarzenia, które uznali za najważniejsze. Tablice zawierają również herb miasta, 

logo Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, fragment loga promocyjnego 

gminy i jedną z gęsi. Na każdej tablicy widnieje inskrypcja: 480 lat nadania praw 

miejskich 1540-2020. Rzeźby wykonał artysta Michał Dyląg.  

Podziękowania skierowane były na ręce pana burmistrza Adama Bolka oraz 

dla pana Przemysława Woźniaka za współpracę przy realizacji projektu. Dzięki                          

tej wspólnej inicjatywie w Białobrzegach powstała wspaniała rzecz, która będzie 

ciekawym elementem promocyjnym i historycznym.  

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w Polsce, rząd wprowadził 

zasady bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczenia w poruszaniu się, więc nie 

było oficjalnego otwarcia turystyczno – historycznych elementów na rynku                       

w Białobrzegach. Natomiast zorganizowane były trzy koncerty w sierpniu                                     

i we wrześniu  na białobrzeskim rynku z cyklu „Kulturalna ławeczka” w ramach 

projektu realizowanego przez BTK  pn. „Uroczystość upamiętniająca Jeremiego 

Przyborę”. Tematem przewodnim koncertów były piosenki kabaretowe i Kabaretu 

Starszych Panów.  Dotację na tę uroczystość otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy 

w kwocie 20 tyś. zł.  

Od 15 lipca do 15 grudnia 2020 r. realizowany był projekt pn. „Białobrzegi                                  

i okolice na pocztówce” w ramach konkursu: Kultura, Sztuka i Dziedzictwo 

Narodowe w  kategorii: To takie nasze dziedzictwo. Z Urzędu Marszałkowskiego 

na realizacje tego projektu otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 tys. zł. W ramach tego 

projektu wydany został album autorstwa Kamila Milczarka pt. „Białobrzegi                             

i okolice na pocztówce”, który ukazał się 4 grudnia 2020 r.  

Dotacja jaką BTK otrzymało to kwota 10 tyś zł. Druk publikacji wyniósł 

8.421 zł. Niewykorzystana kwota 1.579 zł. został zwrócona dniu 18.12.2020 r.                      

do Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie z realizacji projektu zostało 

sporządzone i wysłane 7.01.2021 r. i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski                  

w Warszawie. 

Cieszy fakt, że pomimo niesprzyjających warunków i pandemii udało się  

wydać album w 2020 roku - czyli w 480. rocznicę nadania Białobrzegom praw 

miejskich.  

„Białobrzegi i okolice na pocztówce” to album zawierający ponad 160 

pocztówek z Białobrzegów i okolic. Od okresu sprzed I wojny światowej po czasy 



współczesne. Większość pocztówek pochodzi ze zbiorów prywatnych autora, część 

udostępnił ze swoich zbiorów Ireneusz Rzeczkowski. Album ten to nasza lokalna 

historia zapisana na kartach pocztowych. 

Słowo od Wydawcy (BTK) opracowała Anna Boczek, słowo od autora                      

i kilka słów wprowadzenia o pocztówce opracował Kamil Milczarek, projekt 

okładki wykonała Marlena Milczarek, korekty tekstów dokonała Katarzyna Kot – 

nauczyciel ZSP, opracowaniem graficznym zajęła się pani Iwona Nitek pracownik 

drukarni, a nad całością prac czuwała i koordynowała pani prezes Krystyna 

Kozłowska. 

 Ponieważ nie można było zorganizować spotkania promującego albumu                   

w związku z epidemią i wprowadzanymi obostrzeniami w kraju, musieliśmy 

zmienić plany. 

Postanowiono zorganizować spotkanie on-line. Spotkanie promocyjne                

publikacji regionalnej pt. „Białobrzegi i okolice na pocztówce” z Kamilem 

Milczarkiem odbyło się 4.12.2020 r. w Bibliotece Publicznej w Piasecznie,                 

które poprowadziła Sylwia Chojnacka-Tuzimek – członek BTK i zastępca            

dyrektora tejże Biblioteki. Spotkanie zostało nagrane i zamieszczone na str 

www.btkbialobrzegi.pl oraz na FB „Białobrzegi i okolice w fotografii”, którą 

prowadzi Kamil Milczarek. 

 Na bieżąco zamieszczane były informacje na naszej stronie internetowej 

www.btkbialobrzegi.pl oraz na FB „Białobrzegi i okolice w fotografii”                                  

o zrealizowanym projekcie i zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania filmu ze 

spotkania z autorem albumu. 

 Albumy „Białobrzegi i okolice na pocztówce” zostały wysłane do 15–tu 

Bibliotek w kraju w ramach egzemplarza obowiązkowego. Dostarczone zostały 

także do Urzędu Miasta, Starostwa powiatowego, do bibliotek gminnych, szkolnych 

powiatu białobrzeskiego. Album otrzymały osoby pracujące wolontarycznie                    

przy realizacji projektu, członkowie, mieszkańcy i sympatycy BTK.   

          - 25 sierpnia 2020 r. Kamil Milczarek – członek Zarządu BTK, Wojciech 

Marciniak – radomski archeolog.  Miłośnicy historii regionalnej odkryli tajemnicę 

bezimiennej leśnej mogiły z okolic Białobrzegów. Ustalili nazwiska pochowanych 

tam ofiar, zamordowanych w 1943 roku przez nazistów. Chodzi o mogiłę zbiorową 

znajdującą się przy leśnym trakcie na granicy miejscowości Białobrzegi i Sucha - 

niedaleko starej trasy E7. Społecznicy, wykonywali prace po uzyskaniu stosownych 

pozwoleń z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także Oddziału 

Współpracy Instytucjonalnej Biura Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. 

Uporządkowali leśny grób i zamontowali tabliczkę upamiętniającą tragicznie 

poległych mieszkańców gminy Stara Błotnica. Mogiła przestała być anonimowa. 

W sierpniu, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której brał udział 

Bronek Mroczkowski jako ochotnik i odniósł rany, BTK  przypomniało  Jego postać 

w formie artykułu zamieszczonego w Białobrzeskiej Gazecie pt. NASZ BOHATER 

http://www.btkbialobrzegi.pl/
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BRONEK, autorstwa Krystyny Kozłowskiej i Anny Boczek. Zaś 17 sierpnia 2020r. 

Krystyna Kozłowska odwiedziła miejsce Bitwy Warszawskiej – Ossów pod 

Radzyminem, aby oddać cześć naszemu Bohaterowi i nie tylko – zapalając znicz. 

Staramy się również, aby pamięć o Nim przekazywać innym. Cieszymy się,               

że „Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego” wzbudza tak wielkie zainteresowanie 

wśród współczesnych białobrzeżan i publikacja nasza znajduje się w wielu 

instytucjach publicznych oraz szkołach na terenie miasta i gminy, ale zapewne ma 

także szczególne miejsce w naszych domowych biblioteczkach.  

W grudniu 2020 r. wysłany został „Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego” wraz 

z listem intencyjnym, by wzbogacić zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego                         

w Sulejówku. 

Otrzymaliśmy pismo od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców 

REPROPOL, że w marcu 2020 roku dokonało podziału i postawiło do dyspozycji 

wydawców opłaty reprograficzne za rok 2019. Po wyliczeniu kosztów repartycji, 

przystąpili do wypłaty wynagrodzeń za 2019 rok uprawnionym wydawcom. 

Wymagana do rozliczenia opłaty wypełniona Karta Informacyjna BTK została 

wysłana na początku grudnia. Opłata dotyczy wydawanych przez  BTK tytułów 

prasowych i są rekompensatą za potencjalnie utracone korzyści spowodowane 

możliwością kopiowania utworów  do użytku osobistego. Opłaty te zbierane są               

z rynku od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących do 

kopiowania, a następnie dzielone między uprawnionych właścicieli praw autorskich 

przez organizacje zbiorowego zarządzania. Stowarzyszenie działa w odniesieniu do 

wydawców prasy. Działają, jak wszystkie inne ozz-ty,  na podstawie zezwolenia 

udzielonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ustawy                                

o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15.06. 

2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1293). BTK otrzymało kwotę 803 zł. opłatę 

reprograficzną za Rocznik BTK t. 7 i t 6. 

- 18 grudnia 2020 r. Krystyna Kozłowska wzięła udział w szkoleniu on –line 

na temat RODO, zorganizowanym przez Fundację Koalicja dla Młodych. 

W roku 2020 powinien odbyć się konkurs na Animatora Kultury powiatu 

Białobrzeskiego 2020 roku. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, zarząd 

postanowił przełożyć na przyszły rok organizację tego konkursu.  Nie odbyło się też 

zebranie Kapituły Medalu Bene Agendi, ze względu na stan epidemii koronawirusa 

w Polsce. 

Planowane było wydanie publikacji o mostach białobrzeskich na 480 lecie 

nadania praw miastu. Nad opracowaniem publikacji pracują Ireneusz Rzeczkowski, 

Roland Wielgomas, Kamil Milczarek i Wojciech. Marciniak. W związku z trwającą 

pandemią koronawirusa, zarząd postanowił odłożyć w czasie wydanie tej publikacji. 



Nie były też przyznawane stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 

powiatu białobrzeskiego, ponieważ nie odbyły się także ważne konkursy, (ze 

względu na koronawirusa),  w których młodzież mogłaby wziąć udział. 

Na stronie www.btkbialobrzegi.pl na bieżąco były zamieszczona informacje                               

o realizowanych projektach, a w prasie lokalnej zamieszczone zostały następujące 

artykuły: 

- nr 04/2020 – „Jeremi Przybora wrócił do Białobrzegów” – UMiG 

- nr 07/2020 – Rozmowa na ławeczce Jeremiego Przybory z Krystyną Kozłowską 

- nr 08-09/2020 – Nasz bohater BRONEK- Krystyna Kozłowska i Anna Boczek. 

 Ponadto Kamil Milczarek – członek zarządu BTK publikuje swoje ciekawe, 

historyczne artykuły również w prasie lokalnej. 

 

    Sporządziła: Krystyna Kozłowska – Prezes BTK 
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