Do XI edycji konkursu Filantrop Krakowa zostały zgłoszone następujące
kandydatury:
- Bahlsen Sp. z o.o. w Skawinie (wniosek o nadanie tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2010
złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Śródmieście),
- Agnieszka Rokita (wniosek złożył Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie),
- Apteka „ZDROWIE” Agnieszka Najdzionek (wniosek złożyła Fundacja „Alma Spei”),
- TAURON sprzedaż sp. z o.o. w Krakowie (wniosek złożyła Fundacja Urszuli Smok
„Podaruj Życie”),
- Małgorzata Rucka (wniosek złożyła Fundacja „Dr Clown”),
- Andrzej Pietrzykowski (wniosek złożyło Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Specjalnej
Troski „DOM NADZIEI”),
- Zakład Karny Kraków – Nowa Huta (wniosek złożył Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie),
- Instytut Nafty i Gazu (wniosek złożyło Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza).
Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem nr
589/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w składzie:
Przewodniczący Bractwa:
- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
1) Bogusław Kośmider
Członkowie:
2) Elżbieta Lęcznarowicz
- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
3) Barbara Nowak
- przedstawiciel Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej Rady Miasta Krakowa
4) Stanisław Zięba
- przedstawiciel Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady
Miasta Krakowa
5) Katarzyna Niedźwiedź
- przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2009
6) Beata Ciepła
- przedstawiciel środowisk prowadzących działalność
charytatywną
7) Krzysztof Klimczak
- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011 r. nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D.
2010” w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub
podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego kandydaturę:
- Bahlsen Sp. z o.o.
oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii kandydatury:
- Pani Małgorzaty Ruckiej,
- Instytut Nafty i Gazu.
Na podstawie wniosku przedłożonego przez Bractwo Filantropii Prezydent Miasta Krakowa
podjął decyzję o akceptacji ww. kandydatur.
Sylwetki wyróżnionych laureatów:
Bahlsen Sp. z o.o. Skawina
Krótka charakterystyka kandydata:
W Polsce Grupa Bahlsen reprezentowana jest w Skawinie przez firmę Bahlsen Sp.
z o.o.. Początki firmy sięgają roku 1993, kiedy Grupa Bahlsen przejęła ówczesne Skawińskie
Zakłady Koncentratów Spożywczych. Kilkunastoletnia historia zaangażowania kapitałowego,
produkcyjnego i rynkowego w Polsce, kilkadziesiąt milionów euro inwestycji w bazę
produkcyjną, jej rozwój, a także rynek zaowocowały wieloma sukcesami. Grupa Bahlsen
kładzie również duży nacisk na zachowanie światowych standardów, czego potwierdzeniem
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są uzyskane certyfikaty ISO 9001:2000, IFS oraz BRC. W roku 2009 stała się marką numer
jeden na polskim rynku ciastek.
Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:
Firma Bahlsen Sp z o.o. zajmuje się nie tylko działalnością biznesową. Od wielu lat
obecna jest również w życiu lokalnych środowisk wspierając przedsięwzięcia z zakresu
kultury, sportu, edukacji i działalności charytatywnej. W roku 2000 objęła patronat finansowy
nad domem dziecka w Sieborowicach i corocznie wspiera jego wychowanków finansowo
i produktowo. Firma Bahlsen Sp z o.o. wspiera m. in.:
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
- Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”,
- Teatr Groteska w Krakowie,
- Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie,
- Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” w Krakowie,
- Katowicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:
Pan Marek Schollz i Pan Scott Brankin reprezentujący firmę Bahlsen Sp. z o.o. od
2006 roku współpracują z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Wspierają i pomagają
organizacji okazując wyjątkowo filantropijny udział swoich przedsięwzięć. Panowie są
inicjatorami i jednocześnie wielkimi darczyńcami wyrobów cukierniczych przekazywanych
dla podopiecznych dzieci z placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Od 2006 roku systematycznie, nieodpłatnie obdarowują wychowanków ww.
organizacji słodyczami, wyprodukowanymi w firmie Bahlsen. Dzieci otrzymują prezenty
podczas imprez okolicznościowych organizowanych m. in. z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka,
Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz wszelkiego rodzaju imprez sportowych,
w których udział biorą dzieci i młodzież z całego Krakowa i okolic. Najlepszym przykładem
takiej inicjatywy były obchody Dnia Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Urząd
Miasta Krakowa w 2010 r., gdzie wszyscy młodzi uczestnicy występów estradowych byli
hojnie nagradzania słodyczami z firmy Bahlsen.
Firma nie szczędzi wysiłku i starań, aby paczki były bogate i różnorodne. Zawsze
estetycznie i piękne opakowane, co również świadczy o dodatkowym wkładzie pracy i co
najważniejsze, szacunku do obdarowanych dzieci, pochodzących na ogół z niezamożnych
środowisk. Odbiorcy tych darów dzięki temu czują się zauważeni i dowartościowani, a tego
na co dzień nie mają okazji doświadczać.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Śródmieście zgłaszając kandydaturę
firmy Bahlsen z jej przedstawicielami Panem Markiem Scholz oraz Panem Scottem Brankin
do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2010” wyraża przekonanie, w imieniu wszystkich
obdarowanych, że firma zasługuje w pełni na ten szlachetny tytuł. Firma Bahlsen jest
doskonałym wzorcem dla innych, jak można prowadzić odpowiedzialny biznes z korzyścią
dla lokalnego społeczeństwa. Laureat wyróżnia się wielką hojnością, skierowaną do
najmłodszej grupy społeczeństwa, a więc do najbardziej wrażliwych i zarazem wdzięcznych
odbiorców.
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Małgorzata Rucka

Krótka charakterystyka kandydata:
Małgorzata Rucka jest pedagogiem i logopedą. Ukończyła również muzyczną szkołę
średnią. Pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”. Prowadzi
młodzieżowy zespół wokalny „Canto” i dziecięcy zespół „Śpiewanki” oraz grupę pianistów.
Pracuje w Poradni Psychologicznej Towarzystwa Dysleksji jako logopeda i terapeuta.
Z Fundacją „Dr Clown” jest zaprzyjaźniona od 2003 roku i oficjalnie przyjęła imię
„Dr Muzyk”. Urodziła się i mieszka w Krakowie.
Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:
W 2003 roku pani Małgorzata Rucka zgłosiła się do ówczesnego pełnomocnika
Oddziału krakowskiego Fundacji „Dr Clown” Katarzyny Owsiany z propozycją
zorganizowania festiwalu Czerwonego Nosa. Charytatywna impreza na rzecz Oddziału była
powtarzana w 2004, 2005 i 2006 roku – zawsze w amfiteatrze w Zielonym Jarze na
Wzgórzach Krzesławickich. Impreza przygotowywana i prowadzona przez panią Małgorzatę
zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem rodzin zamieszkujących Nową Hutę.
Zapraszane były przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe, których przedstawiciele
występowali na scenie. Pani Małgorzata znajdowała sponsorów, zapraszała gwiazdy estrady
np. Katarzynę Jamróz. Współpracowała też z Planetarium w Niepołomicach, strażą pożarną,
pogotowiem ratunkowym, oddziałem GOPRu z Rabki oraz WOPRem z Krakowa, które
nieodpłatnie pokazywały swoje umiejętności dzieciom i dorosłym podczas festynu.
Całodniowe, sobotnie imprezy w czerwcu były dla mieszkańców Krakowa ciekawą
propozycją wspólnego spędzenia czasu oraz możliwością zaznajomienia się z profilaktyką
prozdrowotną. Hasło „Śmiech to zdrowie” towarzyszyło każdej akcji – podobnie jak kolorowi
wolontariusze Fundacji „Dr Clown” oraz piosenka pt. „CLOWN” śpiewana przez zespół
„Śpiewanki”, specjalnie stworzona przez panią Małgorzatę (słowa i muzyka) dla Fundacji.
Pani Małgorzata jest pomysłodawczynią Dnia Czerwonego Nosa, który zawitał już na
stałe w kalendarzu różnych Oddziałów Fundacji „Dr Clown”, ale to Kraków przeprowadził
pierwszą imprezę tego typu. Dla Fundacji jest to okazja pokazania się społeczeństwu,
uwrażliwienia na potrzeby innych i promowanie śmiechu jako jednej z metod zachowań
prozdrowotnych. Pani Małgorzata, zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy, wielokrotnie
towarzyszyła wolontariuszom Fundacji „Dr Clown” wraz z zespołem na oddziałach
dziecięcych w Prokocimiu. Podczas Mistrzostw Ratownictwa Drogowego i Medycznego
w Krynicy towarzyszyła wraz z zespołem i piosenką o klaunach wolontariuszom Fundacji
w akcji „Dzieci ratują dzieci”.
W 2006 roku współtworzyła imprezę 5-lecia Oddziału krakowskiego Fundacji
„Dr Clown” w Teatrze Groteska. Wielokrotnie towarzyszyła wolontariuszom Fundacji
w prezentacjach w Małopolskim Centrum Wolontariatu. W 2007 roku Pani Małgorzata
zgłosiła się do pełnomocnika Oddziału – Elżbiety Baran-Cebula z prośbą na pomoc Fundacji
dla Asi, która urodziła się z zespołem Liey´a (choroba genetyczna, nieuleczalna). Oczywiście
zaproponowała przygotowanie i prowadzenie akcji „Dr Clown dla Asi”, podczas której były
zbierane pieniądze na leczenie dziewczynki (zebrano ponad 5 tyś zł.). Akcja trwa nadal,
zbierany jest również 1 % na ten cel. W 2011 roku Oddział krakowski Fundacji obchodzi
10-lecie i wraz z panią Małgorzatą przygotowuje kolejne imprezy promujące terapię
śmiechem oraz wolontariat w Krakowie. W tym roku odbędzie się również piąta edycja
Festiwalu Czerwonego Nosa.
Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:
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Wieloletnia współpraca i ogrom pomysłów, radość, życzliwość dla organizacji
pozarządowych – zwłaszcza dla Fundacji „Dr Clown” – sprawiły, że organizacja zgłosiła
kandydaturę pani Małgorzaty Ruckiej do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2010”. Od kilku lat
poświęca swój wolny czas, prywatny telefon, samochód i inne środki do tworzenia
bajkowych, kolorowych imprez charytatywnych. Zawsze tworzy wokół siebie przyjazną
atmosferę i potrafi z zapałem opowiadać o idei terapii śmiechem tak, że nikt nie jest w stanie
oprzeć się jej urokowi osobistemu i pomaga jak tylko może podczas imprez. Zgłoszenie
kandydatury poparte jest pamięcią o cudownych chwilach i perspektywą kolejnych
niezapomnianych akcji z panią Małgorzatą Rucką. Laureatka tytułu jest przykładem
wolontariusza, który nie zważając na okoliczności chce pomagać potrzebującym, a także
lokalnego lidera.
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Krótka charakterystyka kandydata:
Instytut Nafty i Gazu jest instytutem badawczym, podległym Ministrowi Gospodarki,
pracującym na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. Instytut legitymuje się
bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w górnictwie
naftowym, gazownictwie, a także w przemyśle rafineryjnym i petrotechnicznym. Ekspertyzy,
opracowania rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz kompleksowe prace,
przyczyniły się do odkrycia nowych złóż ropy naftowej i gazu zimnego, do wytworzenia
i zastosowania narzędzi umożliwiających ich wydobycie i do opanowania technologii
niezbędnych do ich oczyszczania, transportu i przeróbki.
Opis dotychczasowych działań o znaczeniu charytatywnym podejmowanych przez kandydata:
Instytut wspiera Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” oraz
przekazuje rokrocznie środki pieniężne na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, by wesprzeć
jego wieloletnie i cenione w środowisku działania. Stałą pozycją we wsparciu organizacji
pozarządowych są także zbiórki rzeczowe na konkretny, zgłoszony przez nie cel. W tym roku
były to książki, gry, filmy, kasety oraz puzzle dla biblioteki środowiskowej „Biedronka” przy
Fundacji Hospicjum Domowego dla dzieci „Alma Spei”.
Instytut wspiera Fundację „Pożywienie Darem Serca” z Warszawy. Pomaga również
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO
z Jarosławia zakupując cegiełki na budowę ośrodka dla dzieci i młodzieży.
Każdego roku Instytut patronuje i finansuje nagrody książkowe lub inne wydatki,
związane z konferencjami naukowymi, organizowanymi przez studentów, różnych
krakowskich uczelni. W ramach międzynarodowych wymian studenckich, przyjmuje
i finansuje pobyt studentów-obcokrajowców, celem umożliwienia im poznania polskiego
środowiska pracy i poziomu badań naukowych.
W związku z ujawnieniem przez pracownika Instytutu ciężkiej choroby syna, została
podjęta przez pracowników akcja przekazania 1 % na rzecz wsparcia w rehabilitacji oraz
ciągła zbiórka plastikowych zakrętek, które posegregowane kolorystycznie, przekazywane są
do fundacji opiekującej się synem pracownika, a następnie wymieniane są na środki
pomocowe fundacji.
Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie wielokrotnie wspierał działalność statutową
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” przekazując pomoc
materialną oraz organizacyjną wykonaną wolontaryjnie przez pracowników Instytutu. Dzięki
zaangażowaniu władz i pracowników Instytutu Hospicjum otrzymało pomoc materialną

4

w postaci: ręczników, szlafroków, podkoszulków, pościeli i prześcieradeł z przeznaczeniem
dla chorych na oddziale opieki stacjonarnej w Hospicjum św. Łazarza. Ponadto Instytut
ufundował kartki kondolencyjne, które są wysyłane do rodzin przeżywających żałobę.
Doposażył hospicyjną kuchnię w zastawę stołową dla pacjentów. Przekazał także paczki
i komplety kredek dla dzieci osieroconych, których bliscy odchodzili pod opieką Hospicjum.
Działania Instytutu wsparły bieżącą działalność Ośrodka Opieki Hospicyjnej TPCh
„Hospicjum im. św. Łazarza” przyczyniając się do podniesienia jakości świadczonej opieki,
komfortu pacjentów i estetyki pomieszczeń. Instytut niezwykle żywo, z dużą życzliwością
i szybkością reaguje na zgłaszane przez hospicjum potrzeby, wspiera Towarzystwo
w realizacji misji niesienia pomocy osobom ciężko chorym u kresu życia.
Hospicjum św. Łazarza w swym kompleksowym podejściu do opieki nad chorym nie
zapomina również o jego najbliższych, wspierając ich w trudnych chwilach, zarówno
w trakcie choroby bliskiej osoby jak i w okresie żałoby. Profesjonalna opieka medyczna,
pielęgnacyjna, duchowa, psychologiczna, rehabilitacyjna i socjalna, którą świadczy
Hospicjum, zarówno na oddziale stacjonarnym jak i w domu chorego, jest nieodpłatna dla
chorego oraz jego rodziny, kontrakty z NFZ pokrywają 40 % ponoszonych kosztów, dlatego
bez wsparcia ludzi dobrej woli oraz firm i instytucji jej realizacja nie byłaby możliwa.
Dzięki spontanicznej i adekwatnej do potrzeb pomocy niesionej przez Instytut Nafty
i Gazu, Hospicjum im. Św. Łazarza ma poczucie, że nie jest osamotnione w swoich
zmaganiach z problemami dnia codziennego, gdyż ma przyjaciela, do którego może się
zwrócić z prośbą o wsparcie w utrzymaniu funkcjonowania domu hospicyjnego.
Na szczególne uznanie zasługuje również atmosfera życzliwości, jaka panuje wśród
pracowników Instytutu. Konsekwentnie i solidarnie realizują wspólnie obrany cel,
systematycznie małymi krokami dokonują rzeczy wielkich, potwierdzając ogólnie znaną
zasadę, że razem można zdziałać więcej. Dla Hospicjum jest to bardzo cenna pomoc,
a nominacja do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2010” jest wyrazem wdzięczności
i zachęceniem innych firm, instytucji, organizacji do takich wspólnych inicjatyw na rzecz
potrzebujących. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie jest również bardzo dobrym przykładem,
na to, jak wspólnie można podejmować sprawne działania na rzecz ludzi cierpiących,
pokrzywdzonych przez los w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego.
Uroczyste wręczenie tytułów Filantrop Krakowa A.D. 2010 odbyło się 16 czerwca
2011 r. o godz. 13.00 w salach Portretowej i Dietla Urzędu Miasta Krakowa.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz i Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider w trakcie uroczystości,- wręczyli laureatom:
symboliczne berła (św. Królowej Jadwigi), akty nadania tytułu, znaczki Filantrop
Krakowa oraz miniaturowe statuetki upamiętniające XI Galę Filantropa Krakowa.
Dodatkowo kandydaci zgłoszeni do konkursu tj.:
- Agnieszka Rokita (wolontariuszka i przyjaciel oddziału neurochirurgii Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego, inicjatorka i organizatorka wielu imprez charytatywnych na rzecz
dzieci, laureatka nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”,
„Osobowość gminy Zabierzów” oraz laureatka ogólnopolskiego plebiscytu „Miłosierny
Samarytanin”),
- Apteka „Zdrowie” Agnieszka Najdzionek (wspiera Hospicjum Fundacji „Alma Spei”,
działające na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, ale także osoby biedne i potrzebujące),
- TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (wśród działań charytatywnych (wsparcie finansowe) można
wymienić: pomoc dla powodzian, dla PCK. W bieżącym roku spółka po raz trzeci wesprze
Marsz Nadziei i Życia (Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”), który ma na celu
przybliżenie społeczeństwu sytuacji osób chorujących onkologicznie oraz nagłośnieniu idei
dawstwa szpiku kostnego),
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- Andrzej Pietrzykowski (działa na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski „Dom Nadziei”, organizując imprezy charytatywne na rzecz
stowarzyszenia.
- Zakład Karny Kraków – Nowa Huta (osadzeni wyremontowali budynek Zespołu
Opiekuńczo-Terapeutycznego Nr 4 przy ul. Krakowskiej przy Domu Pomocy Społecznej oraz
pomagają pracownikom DPS w codziennej opiece nad pensjonariuszami)
otrzymali podziękowania (w formie dyplomów) za prowadzoną działalność filantropijną
oraz okolicznościowe pamiątki z XI Gali Filantropa Krakowa.
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