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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ORGANIZACJI  PO ŻYTKU  PUBLICZNEGO  za 
2010r. 
STOWARZYSZENIE  POMOCY  „RUBIE Ż”  w  BIAŁYMSTOKU   
 
I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu  „RUBIEŻ” 
 
Nazwa:                           Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ” 
Adres:                                15-660 Białystok ul. Witosa 38 lok.2A ( adres zmieniono od 8.09.2010r.) 
Telefony:                       1)  prezes 85 742 15 40, kom.608 056 370    
                                       2) wiceprezes 85 654 68 58, kom.601 158 762 
                                       3) wiceprezes Łódź 42 654 36 57 
                                       4) sekretarz 85 651 08 28, kom. 605732101 
                                       5) członek zarządu 85 6618400, kom. 606388594 
Fax:                                    85 651 08 28 
Strona internetowa:         www.rubiez.iig.pl 
e-mail:                            rubiez@iig.pl 
Nazwa banku, siedziba:  BANK PEKAO  S.A. Oddział Białystok,  
                                        Rynek Kościuszki 7,  15-950 Białystok 
Numer konta:                  51 1240 5211 1111 0000 4924 4733  
Sąd Rejestrowy:             Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział  Gospodarczy KRS 
Data i nr rejestru:              pierwsza rejestracja Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział 
                                          Cywilny 30.12.1994r. Nr I NsRej.st.270/94 pod numerem 623    
                                          od dnia 18.02.2002 – pod  numerem  KRS  0000092389                                                          
                                      od dnia 16.09.2004r. - organizacja pożytku publicznego  
Numer REGON:            P - 050375126 
Numer NIP:                   542-26-73-617 
PKD:                                9499Z  -  działalność pozostałych organizacji  członkowskich, gdzie indziej  
                                     niesklasyfikowana   
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych 
funkcji.  
Dane członków Zarządu Stowarzyszenia „RUBIEŻ” wg KRS 
 
Lp. Nazwisko i imię  Pełnione funkcje 
1 Józef Piotr Kulikowski  Prezes 
2 Zygfryd Rymaszewski  Wiceprezes 
3 Lech Zygmunt Marek Wiceprezes 
4 Bronisława Wiktoria Tomaszewska  Sekretarz  
5 Honorata Bernadska –Grela  Członek Zarządu  
 
Komisja Rewizyjna: 
1. Jolanta Czech - Przewodnicząca Komisji 
2. Romana Ewa Fiedorczuk– członek 
3. Krystyna Grzegorczyk - członek 
 
Liczba członków na koniec 2010r. 28 osób. 
 
II. Cele statutowe Stowarzyszenia  
 
1) udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla 

dorosłych, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom 
ubogim i wielodzietnym w Polsce,  przede wszystkim z województw położonych przy 
wschodniej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego, 
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2) udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś, Litwy, 
Łotwy, Rosji, Ukrainy i innych krajów, o których mowa w § 1 pkt.2, 

3) pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt 
sportowy itp.  w województwie podlaskim oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa 
się  w nich nauka języka polskiego,  

4) pomoc organizacjom polonijnym w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności 
utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską, 

5) patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2. 
 
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 
 
Nie dotyczy.  
 
IV. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i 

wolontariacie 
 
Następujące zadania wymienione w/w ustawie realizowane są przez Stowarzyszenie: 
 
1) działalność charytatywna 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
3) pomoc społeczna 
4) nauka, oświata, edukacja. 
 
V. Najważniejsze uchwały Zarządu w 2010r. 

 
1) 7.01.2010r. – przygotowanie spotkania opłatkowego w dniu 16.01.2010r. połączonego z 

obchodami 15-lecia działalności Stowarzyszenia i promocją książki „15 lat RUBIEŻY na 
Kresach”  

 
2) 18.01.2010r. – przyjęto uchwałę zatwierdzającą rozliczenie imprezy opłatkowej w dniu 

16.01.2010r., dokonano podziału wydawnictwa „15 lat RUBIEŻY na Kresach” jako upominków 
dla wolontariuszy, firm, szkół oraz organizacji polskich na Białorusi, Litwie, Ukrainie. Podjęto 
też uchwałę o przystąpieniu do konkursu organizowanego przez Podlaski Urząd Marszałkowski 
pod nazwą „Podlaska Marka Roku”,  tematyką będzie pomoc podlaskiej służbie zdrowia. Zarząd 
podjął też uchwałę o udziale przedstawicieli Rubieży w spotkaniu organizowanym przez 
Wspólnotę Polską w Pułtusku w dniach 6-7.02.2010r., którego tematyką będzie sytuacja polskich 
mniejszości za granicami Polski. Przyjęto też w poczet członków p. Elżbietę Majewską.  

 
3) 27.02.2010r. – zarząd podjął uchwałę w sprawie zainicjowania powołania Społecznego Komitetu, 

który za zadanie będzie miał ufundowanie sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku. Do prac w 
Komitecie zarząd wydelegował następujących członków stowarzyszenia: Józef Kulikowski, 
Bronisława Tomaszewska, Elżbieta Majewska. 

 
 
4) 6.03.2010r. –  przyjęto uchwałę o przystąpieniu do Wielkanocnej Zbiórki Żywności w dniach 19-

20.03.2010r. prowadzonej przez Bank Żywności oraz drugą uchwałę o przygotowaniu transportu 
książek do nauki języka polskiego dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie ( ponad 2tys. 
egzemplarzy). 
 

5) 20.03.2010r. –  zarząd zatwierdził sprawozdanie ze zbiórki żywności, następnie podjęto uchwałę 
o przekazaniu do Brześcia za pośrednictwem Konsulatu RP książek do nauki języka polskiego 
(ponad 2 tys. egz.). Podjęto też uchwałę o przyjęciu kolejnego transportu darów z Niemiec w 
postaci wyposażenia szpitalnego, z przeznaczeniem dla Hospicjum w Białymstoku. 
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6) 24.03.2010r.- zarząd w drodze uchwały przyjął bilans za 2009r oraz sprawozdanie merytoryczne 
za 2009r.  Sprawozdania zostaną wysłane do MPiPS, na strony internetowe NGO i na stronę 
internetową Rubieży. Ponadto podjęto uchwałę o przekazaniu części łóżek i szafek szpitalnych z 
Niemiec do szpitala w Sokółce. 

 
7) 30.04.2010r. – w związku z zaproszeniem przez władze Grodna na Festiwal Narodów w dniach 

4-6.06.2010r. podjęto uchwałę o wyjeździe  członków stowarzyszenia na te uroczystości na koszt 
każdego z wyjeżdżających zgodnie ze zgłoszeniami. Podjęto również drugą uchwałę o przyjęciu 
darowizny  książek z Domu Książki w Białymstoku oraz trzecią o przekazaniu środków 
finansowych w kwocie 5 tys zł. otrzymanych od sponsorów na cele związane z odbudową 
klasztoru w Nowogródku.  

 
8) 15.05.2010r.  – podjęto uchwałę o udziale delegacji Rubieży w Festiwalu Polonez w Słonimiu w 

dniu 22.05.2010r. oraz w dniu 29.05.2010r. w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole 
Polskiej w Wołkowysku. 

 
9) 31.05.2010r. w związku z tym, iż zainteresowani członkowie Rubieży oraz wolontariusze nie 

otrzymali wiz na wyjazd do Grodna na Festiwal Narodów – podjęto uchwałę, że w tych 
uroczystościach będzie uczestniczyć 4 członków stowarzyszenia, którzy posiadają wizy. Wyjazd 
będzie ograniczony do dwóch dni.  

 
10) 16.06.2010r. -  zarząd podjął uchwałę o zakupie w drodze licytacji z Izby Celnej w Białymstoku 

różnych rzeczy jak np. sprzęt AGD, tkaniny, bielizna pościelowa, odzież.  Warunkiem zakupu 
będzie wywiezienie tych artykułów poza Unię Europejską. Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu 
w/w rzeczy ( jeśli je wylicytujemy) do Seminarium w Grodnie i Parafii w Nowogródku. 

 
11) 14.07.2010r. – w dniu 13.07.2010r. nad Białymstokiem przeszła burza z bardzo dużymi opadami 

deszczu. Zostały zalane wszystkie pomieszczenia magazynowe w piwnicach przy ul. Witosa 38, a 
tym samym i zamoczona część żywności pochodzącej ze zbiórki, a jeszcze nie przekazanej 
potrzebującym. Po dokonaniu kontroli i sprawdzeniu stanu żywności podjęto uchwałę o spisaniu 
ze stanu  i zniszczeniu tych artykułów, które zostały zamoczone i nie nadają się do spożycia. 
Pozostała żywność została natychmiast rozdzielona i przekazana. 

 
12) 3.08.2010r. – zarząd podjął uchwałę o zmianie adresu, zarówno siedziby jak i adresu 

korespondencyjnego na aktualną siedzibę tj. Białystok ul. Witosa 38 lok. 2A. Drugą uchwałą była 
zmiana numeru faxu, a mianowicie na nr 85 6510828 tj. numer prywatny sekretarza 
stowarzyszenia.  

 
13) 9.08.2010r. – podjęto uchwałę o wyjeździe do Grodna w dniu 10.08.2010r. w celu przekazania 

darów zakupionych w drodze licytacji w Izbie Celnej w Białymstoku. 
 

14) 23.08.2010r. – podjęto następujące uchwały:  a) wyjazd delegacji Rubieży na zaproszenie władz 
wojewódzkich w Mińsku na Dni Kultury Polskiej w Iwieńcu w połączeniu ze spotkaniem z  
Dyrekcją Caritas Mińsk w sprawie współpracy,  b) przygotowanie paczek z odzieżą, obuwiem, 
książkami  Sybirakom z Lidy, Słonimia, Grodna oraz harcerzom z Białorusi, którzy będą 
uczestniczyć  w X Marszu Polskiego Sybiru w Białymstoku w dniach 9-10.09.2010r. 

 
15) 10.09.2010r. podjęto uchwałę o uczestniczeniu w zbiórce żywności w dniach 24-25.09.2010r. 

pod hasłem „Podziel się posiłkiem” 
 

16) 25.09.2010r. – podjęto uchwałę o przeznaczeniu zebranej żywności oraz uchwałą zarządu 
przyjęto w poczet członków Romana Brodowskiego. 
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17) 4.10.2010r. – podjęto uchwałę o przyjęciu kolejnej darowizny książek do nauki języka polskiego 
z wydawnictwa w Ustroniu (ponad 5 tys sztuk), którą to darowiznę zawdzięczamy naszemu 
członkowi Januszowi Pałacowi  i opłacenie części kosztów transportu książek (ok. 1500 zł). 

 
18) 20.10.2010r. – zarząd podjął następujące uchwały : a) w poczet członków przyjęto pana Jerzego 

Bołtucia oraz panią Irenę Treszczotko, b) o włączeniu się do Świątecznej Zbiórki Żywności w 
dniach 3-5.12.2010r.  c) o zorganizowaniu dorocznego spotkania z członkami i wolontariuszami 
Rubieży 15.01. 2011r. w formie koncertu dziecięcych i młodzieżowych zespołów z Białorusi i 
Polski pod hasłem: „Kresowe kolędowanie z Rubieżą”, poświęconego naszym wolontariuszom,  
członkom, sponsorom. W tym celu upoważniono Prezesa Stowarzyszenia do rozmów z WOAK i 
Białostockim Ośrodkiem Kultury w sprawie współpracy przy organizacji tego koncertu. 
Dokonano też podziału zadań pomiędzy członków i wolontariuszy Rubieży przy organizacji 
planowanej imprezy. 

 
19) 25.10.2010r. – zarząd podjął uchwałę o przyjęciu kolejnych darów z Niemiec w postaci 

wyposażenia szpitali (łóżka, materace, szafki, sprzęt rehabilitacyjny) oraz o częściowym 
opłaceniu transportu tego sprzętu i o jego przekazaniu do Szpitala w Choroszczy.  

 
20) 5.12.2010r. – po dokonaniu spisu zebranej żywności zarząd podjął uchwałę o jej 

rozdysponowaniu wraz z pozostałą jeszcze żywnością ze zbiórki wrześniowej. 
 

21) 27.12.2010r. – przyjęto uchwałę o szczegółach organizacji koncertu „Kresowe kolędowanie z 
Rubieżą”.  

 
VI.  Informacje o wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztach 

 
Przychody: 

         -    darowizny pieniężne                                                      14.660,70zł 
         -    składki członkowskie                                                          340,00 zł 
         -    odsetki bankowe                                                                 246,96 zł 
         -    1% wpłat na organizację pożytku publicznego                 9.059,00 zł 
         -    darowizny rzeczowe                                                       86.822,63 zł 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               Razem                                                        111.129,29 zł 
 
                    Koszty:  
         -     koszty wydanych darowizn                                               118.821,06 zł 
         -     koszty ogólne                                                                       18.853,21 zł 
                         w tym:  
                      a)   zużycie materiałów                                                    6.987,88 zł 

b) usługi obce                                                                7.450,99 zł 
c)   podatki i opłaty                                                              60,00 zł 
d)   pozostałe koszty                                                        4.394,34 zł 
                       Razem koszty                                    132.714,27 zł 

 
Rozliczenie 1% za 2010r: 

• zakupy artykułów AGD, odzieży, tkanin itp. w Izbie Celnej w Białymstoku – 2264,75 zł 
• zakupienie balonów, godła, upominków w związku z udziałem  
    w imprezach w Grodnie, Wołkowysku, Słonimiu                                                -   529,53 zł                                                      
• przewóz łóżek z Niemiec                                                                            - 2500,00 zł 
• transport 5tys. książek otrzymanych jako darowizna z Cieszyna                - 1651,04 zł 
• koszty wynajmu lokalu na siedzibę stowarzyszenia                                    - 1042,20 zł 
• koszty transportu 3 zbiórek żywności za każdym razem w 5 sklepach       -  1071,48 zł 

Razem                                                                                                        9.059,00 zł      
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Dary rzeczowe: 
Razem zebrane w 2010r. oraz pozostałe z 2009r. dary rzeczowe przedstawiały wartość 133.831,83 zł. 
W 2010r. rozchodowano z magazynu dary na łączną kwotę 107.263,90zł, pozostało na koniec roku 
26.567,93 zł. 
 
Na zebrane i przekazywane dary składały się: 

- nowa odzież 
- nowe obuwie 
- trwałe artykuły spożywcze 
- słodycze 
- pomoce szkolne 
- książki i podręczniki 
- zabawki  
- sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie szpitalne (łóżka, materace, szafki, wózki, chodziki) 
- sprzęt AGD 
- tkaniny 
- pościel 

 
 
VII. Krótki opis działa ń Stowarzyszenia w 2010r.  

 
 Na podstawie uchwał Zarządu prowadzone były następujące działania: 
 
1. kontynuowano bardzo owocną współpracę z organizatorami akcji charytatywnych w Niemczech. 

Otrzymaliśmy tą drogą  sprzęt dla osób niepełnosprawnych i wyposażenie jak łóżka szpitalne, 
szafki, materace, wózki, chodziki, które przekazaliśmy do szpitali: w Choroszczy, Sokółce, 
Hospicjum w Białymstoku, 

2. stale współpracujemy z Izbą Celną w Białymstoku, dzięki czemu mamy możliwość 
otrzymywania w formie darowizny lub udziału w licytacji nowych i bardzo przydatnych 
artykułów jak odzież, obuwie, tkaniny, sprzęt AGD 

3. na podstawie porozumienia z Diecezją Grodzieńską  w sprawie pomocy przy realizacji zadania 
„odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” prowadzimy zbiórkę środków 
finansowych na prace wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnej wraz z urządzeniami 
łazienkowymi,  instalacji elektrycznej. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na przekazanie na 
ten cel 5 tys. zł.  

4. przekazujemy książki do nauki języka polskiego do szkół z polskim językiem nauczania na 
Białorusi ( rejon Brześcia, rejon Grodna), do Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, 

5. 3 razy w roku uczestniczyliśmy w zbiórkach żywności prowadzonych dzięki współpracy z 
Bankiem Żywności, 

6. nawiązano współpracę z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Wspieramy ten ośrodek poprzez przekazywanie odzieży, 
obuwia dla pensjonariuszy ośrodka, 

7. kontynuujemy współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 im.Gen.I.Prądzyńskiego w 
Białymstoku, z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im.St. Staszica  w Białymstoku oraz nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum 
im.ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Młodzież z Gimnazjum włączyła się do naszych 
akcji zbiórek żywności 

8. kontynuujemy współpracę z 75 Białostocką Drużyną Harcerską „ANAKONDA”. Harcerze z  tej 
drużyny pomagają nam w każdej zbiórce żywności, uczestniczą w organizowanych spotkaniach i 
uroczystościach, 

9. pomagamy Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku  w jego wyposażeniu oraz 
przekazujemy trwałą żywność na bieżące utrzymanie, 



 6

10. kolejny rok wspieraliśmy  pracę wychowawczą prowadzoną przez parafię Trójcy Świętej w 
Pskowie w Rosji. Przekazujemy tam trwałą żywność, odzież, obuwie  z przeznaczeniem na 
prowadzenie dożywiania dzieci w ramach programu „dzieci ulicy”, 

11. współpracujemy ze Związkiem Sybiraków przy organizacji dorocznego Marszu  Pamięci 
Polskiego Sybiru, 

12. podobnie jak w latach poprzednich i w 2010r.  pomagaliśmy najbiedniejszym i wielodzietnym  
rodzinom polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy.  Przekazywaliśmy paczki z żywnością, 
odzieżą, obuwiem. Pomoc ta trafiała za pośrednictwem polskich konsulatów w Grodnie, 
Brześciu, Łucku oraz poprzez Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, Caritas Grodno  i 
parafie katolickie,  

13. uczestniczyliśmy w spotkaniach, festiwalach, przeglądach artystycznych, uroczystościach 
rocznicowych organizowanych przez szkoły polskie, organizacje i domy polskie, parafie 
katolickie na Białorusi, 

14. nawiązaliśmy współpracę z Polakami mieszkającymi w Berlinie. Dzięki ich zaangażowaniu w 
dniach 9-10.12.2010r. w 5 polskich sklepach w Berlinie była zorganizowana zbiórka trwałej 
żywności, przede wszystkim słodyczy, z przeznaczeniem dla polskich dzieci z Białorusi, 

15. na spotkaniach w kraju oraz za granicą promowaliśmy naszą książkę „15 lat Rubieży na 
Kresach”, 
 

Najważniejsze nasze akcje i działania w ciągu całego roku były następujące: 
 

1. styczeń – do ZOZ w Sokółce przekazaliśmy łóżka szpitalne z materacami, wózki inwalidzkie, 
szafki. Do Domu Opieki w Białce Tatrzańskiej przekazano  obuwie, a 16 stycznia odbyło się 
spotkanie z okazji 15-lecia Stowarzyszenia. Uroczystości były  połączone z dorocznym 
spotkaniem opłatkowym oraz promocją w Białymstoku publikacji „15 lat RUBIEŻY na 
Kresach”. W książce tej, którą wydaliśmy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uzyskanemu w wyniku postępowania 
konkursowego,  przedstawiono historię  powstania organizacji i jej dokonania w ciągu tych 
lat, ludzi których spotkaliśmy na rubieżach kresowych. Na uroczystość przybyli  dostojni 
goście: biskup Aleksander Kaszkiewicz – Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej, arcybiskup 
profesor Edward Ozorowski – Metropolita Diecezji Białostockiej, wicemarszałek 
województwa  podlaskiego Bogusław Dębski, członek Zarządu Województwa Mieczysław 
Baszko, przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Dyrektor Izby 
Celnej, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń spoza wschodniej granicy oraz z Polski, 
sponsorzy, wolontariusze, a przede  wszystkim członkowie RUBIEŻY. Było to spotkanie 
pełne ciepła i serdeczności, otrzymaliśmy wiele życzeń od jego uczestników, a Ci, którzy 
m.in.  z powodu zimowych i trudnych warunków klimatycznych nie mogli przyjechać z 
Litwy, Ukrainy, Białorusi – przysłali nam listy i dyplomy. W części artystycznej wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie i zaprezentowały wspaniały program świąteczny. 
Na zakończenie, jak tradycja każe, wszyscy dostali prezenty. Dzieci z Kruszewa i harcerze z 
75 drużyny ZHR ANAKONDA słodycze, a wszyscy obecni naszą okazjonalną książkę w 
której  każdy znalazł fragment albo o sobie lub znajomych z Białegostoku, Grodna, Wilna, 
Kowna, Kijowa, Warszawy, Łodzi, Słonimia, Werenowa, Baru, Nowogródka, Wołkowyska, 
Kalet, Kamieńca Podolskiego, Solecznik, Święcian, Świsłoczy, Lidy, Radunia, Zabłocia, 
Zelwy, Berezy i wielu, wielu innych wsi, miasteczek, które odwiedziliśmy w ciągu tych 15 
lat.  

2. luty –przygotowano transport z żywnością, odzieżą i obuwiem do Parafii p.w. Trójcy Świętej 
w Pskowie. 27.02.2010r. oficjalnie Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad utworzeniem 
Społecznego Komitetu w celu ufundowania sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku, 

3. marzec – tradycyjnie w okresie przedświątecznym RUBIEŻ uczestniczyła w Wielkanocnej 
Zbiórce Żywności. Nasi wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 
im.Gen.I.Prądzyńskiego, Stowarzyszenia IDEA oraz harcerze  ZHR 75 BDH Anakonda 
zebrali 745 kg żywności. Dzięki temu mogliśmy przygotować paczki świąteczne dla  ubogiej 
młodzieży z Białegostoku i Hospicjum w Białymstoku. Do Szpitala w Sokółce przekazaliśmy 
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kolejne łóżka z szafkami z Niemiec, a do Konsulatu RP w Brześciu ponad 2 tys. książek do 
nauki języka polskiego. Książki te Konsulat przekazał do polskich szkół społecznych. 24 
marca zarząd zatwierdził bilans i sprawozdanie za 2009r. 

4. kwiecień – do Hospicjum w Białymstoku przekazaliśmy łóżka, a do Parafii p.w. Trójcy 
Świętej w Pskowie żywność ze zbiórki.  

5. maj -  delegacje Rubieży uczestniczyły w Festiwalu Poloneza w Słonimiu w dniu 
22.05.2010r., w dniu 29.05.2010r. w zakończeniu roku szkolnego w Szkole z polskim 
językiem nauczania w Wołkowysku. Z  tej okazji przekazaliśmy dary w postaci upominków 
najlepszym uczniom (zegarki i książki), a do Szkoły  podręczniki i pomoce nauczycielom do 
nauki języka polskiego. Po raz kolejny przekazaliśmy żywność do Pskowa. Dom Książki w 
Białymstoku przekazał nam darowiznę książek, podręczników i pomocy szkolnych.  
Przekazano 5 tys. złotych dla Parafii w Nowogródku, głównego wykonawcy odbudowy 
klasztoru podominikańskiego w tym mieście. 

6. czerwiec – do Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie pojechał transport z podręcznikami do 
nauki języka polskiego (ponad 2 tys. podręczników dla klas od 1do 4 szkoły podstawowej i do 
gimnazjum). W dniach 4-5.06.2010r. 4 osobowa delegacja stowarzyszenia uczestniczyła w 
organizowanym w Grodnie Festiwalu Kultur, prezentującym dorobek artystyczny 
narodowości zamieszkałych na Białorusi.  

7. sierpień – z Izby Celnej w Białymstoku w drodze licytacji zakupiliśmy sprzęt AGD, odzież, 
pościel i inne artykuły tekstylne oraz otrzymaliśmy jako darowiznę odzież i artykuły 
przemysłowe. Razem wartość zakupu i darowizny wyniosła 10200 zł, a dary przekazano do 
polskich organizacji i rodzin w Rejonie Brzeskim, do Seminarium w Grodnie, polskich rodzin 
z parafii w Diecezji Grodzieńskiej. Przekazaliśmy kolejną partię obuwia do Domu Opieki w 
Białce Tatrzańskiej. W sierpniu zgłoszono również do KRS zmianę naszego adresu na 15-660 
Białystok ul. Witosa 38 lok. 2A oraz zmianę numeru faxu. W Białymstoku gościła pani Anna 
Nowakowska – Konsul Generalny RP w Brześciu. Bardzo serdecznie podziękowała nam za 
stałą pomoc w postaci żywności, odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, książek itp. 
Uzgodniono zakres dalszej współpracy. 

8. wrzesień -  Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego przekazał nam zbędną, ale użyteczną odzież i obuwie.  W dniach 9-10.09.2010r. 
w Białymstoku odbywały się  uroczystości związane z 70-tą rocznicą masowych deportacji i 
wywózek na Sybir. W dniu 10.09.2010r. ulicami Białegostoku przeszedł X  
Mi ędzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Rubież przez dwa dni 
opiekowała się jedną z grup Sybiraków z Białorusi i jak zawsze przy takiej okazji 
przekazaliśmy im paczki z odzieżą i obuwiem. Drugą grupą, którą otoczyło opieką 
Stowarzyszenie byli harcerze z Białorusi. Wszyscy otrzymali od nas odzież i obuwie oraz inny 
sprzęt niezbędny do działalności harcerskiej. Do Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 
pojechał kolejny transport z książkami, a Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek w 
Białymstoku zaopatrzyliśmy w obuwie. W dniu 19.09.2010r. odbyły się  w Białymstoku 
uroczystości nadania sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku przez Społeczny Komitet 
Organizacyjny na Rzecz Ufundowania Sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku przez 
Mieszkańców Województwa Podlaskiego.Z inicjatywę ufundowania sztandaru  wystąpiło 
Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ poprzez powołanie Społecznego Komitetu, którego 
przewodniczącym został prezes naszej organizacji  Józef Kulikowski, a do prac włączyli się 
też  inni członkowie stowarzyszenia. W okresie od marca 2010r. do września 2010 wszystkie 
prace związane z nadaniem sztandaru zostały wykonane i  w niedzielę 19.09.2010r. Komitet 
uroczyście przekazał sztandar Ministrowi Finansów Jackowi Rostowskiemu, a Minister 
Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku generałowi Mirosławowi Sienkiewiczowi. 
Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w Katedrze, a odbyła się z udziałem wielu 
znakomitych gości z całej Polski oraz mieszkańców Białegostoku. W dniach 24 i 25.09.2010r 
uczestniczyliśmy w zbiórce żywności pod hasłem ‘Podziel się posiłkiem” i zebraliśmy 850 
kg trwałej żywności.  

9. październik – 3 osobowa delegacja Rubieży uczestniczyła w Dniach Kultury Polskiej w 
Iwieńcu k/Mińska oraz rozmawialiśmy o współpracy z Caritas Mińsk.  Do społecznej szkoły 
polskiej w Mińsku przekazaliśmy książki do nauki języka polskiego oraz pomoce szkolne i 
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metodyczne nauczycielom.  Obuwie i inną odzież przekazaliśmy do Domu św. Hieronima w 
Warszawie Towarzystwa Świętego Pawła, z którym współpracujemy od szeregu lat i 
otrzymujemy od nich różne wydawnictwa jak np. kalendarze, pocztówki, książki itp.  Do 
Parafii pw. Trójcy Świętej w Pskowie pojechał transport z odzieżą i obuwiem dla 
podopiecznych . Do Białegostoku dotarł z Cieszyna transport kolejnych ponad 5 tys. książek 
do nauki języka polskiego. 25.10 przyjechały kolejne łóżka, szafki, wózki inwalidzkie z 
Niemiec. Całość została przekazana do Szpitala w Choroszczy. Na zebraniu zarządu w dniu 
20.10.2010r. podjęto uchwałę o przygotowaniu w dniu 15.01.2011r. koncertu adresowanego 
do wszystkich członków, sympatyków, wolontariuszy Rubieży jako podziękowanie za pomoc, 
wsparcie rzeczowe i finansowe. W programie koncertu  przewidziano występy dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów z Białorusi i Białegostoku. 

10. listopad – przekazano obuwie do Domu Opieki w Białce Tatrzańskiej, uzgodniono 
organizację koncertu w dniu 15.01.2011r. pod hasłem „Kresowe kolędowanie z Rubieżą”. 
Udział w koncercie wezmą zespoły: „Anżelika” i „Słoneczne Promienie” z Lidy, „Laleczki” z 
Obuchowa k/Grodna oraz chór „Melodyjka” ze Szkoły Podstawowej numer 34 w 
Białymstoku. Koncert odbędzie się w kinie Forum, a wsparcie finansowe zapewni nam 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.  

11. grudzień – w dniach 3-5.12. nasi wolontariusze – młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 5 im.gen.Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku oraz z Gimnazjum im. Księdza 
Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności i 
spisali się znakomicie. Dzięki ich pomocy i pracy zebraliśmy tonę żywności. Podkreślić też 
trzeba, że pracownicy sklepów, w których prowadzone były zbiórki bardzo aktywnie włączyli 
się w jej organizację. W zbiórce uczestniczyło 33 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 
oraz po raz pierwszy 22 uczniów z Gimnazjum w Wasilkowie. Dziękujemy Dyrekcjom Szkół 
oraz bezpośrednim opiekunom paniom mgr Annie Sieśkiewicz i mgr Halinie Ku źmickiej  za 
przygotowanie młodzieży. W grudniu przekazaliśmy do polskich rodzin na Białorusi w 
Rejonie Brzeskim i Grodzieńskim tonę żywności, paczki otrzymali uczniowie potrzebujący 
pomocy i wparcia z zaprzyjaźnionych szkół. W Berlinie grupa Polaków na czele z naszym 
członkiem Romanem Brodowskim zorganizowała w dniach 8-10.12 w pięciu polskich 
sklepach zbiórkę słodyczy i żywności. Zainteresowanie było znaczące i dzięki tej pomocy 
mogliśmy w styczniu 2011r. przygotować paczki dla wszystkich uczestników koncertu 
„Kresowe kolędowanie z Rubieżą”. 

 
VIII. Sprawy organizacyjne 

 
1. Adres i magazyn –  od października 2009r. korzystamy z użyczonych pomieszczeń 

magazynowych  i  lokalu biurowego w budynku przy ul. Witosa38, a od września 2010r. jest to 
nasz aktualny adres  

2. Internet – stronę internetową mamy dzięki firmie  IMEDIA w Wasilkowie  (www.i-
media.com.pl). O wszystkich najważniejszych działaniach i wydarzeniach na bieżąco 
zamieszczamy informacje, a stronę internetową aktualizuje nieodpłatnie wolontariusz  
Stowarzyszenia pan Robert Skrzymowski. 

3. Praca – wszystkie prace są wykonywane przez członków i sympatyków Rubieży nieodpłatnie, na 
zasadach wolontariatu, a koszty własne ograniczamy do niezbędnych w realizacji statutowych 
celów jak: transport, opłaty telefoniczne i bankowe, czynsze, materiały biurowe, utrzymanie 
sprzętu komputerowego. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd RUBIEŻY  w dniu 
26.03.2011r. 
 
Zarząd 

1. Józef Kulikowski                  
2. Zygfryd Rymaszewski           
3. Lech Zygmunt Marek                              
4. Bronisława Tomaszewska      
5. Honorata Bernadska-Grela      


