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1. Uniwersytet Trzeciego Wieku  "Calisia" Zdzisław Szymański – prezes
Wanda Kubiak – wiceprezes
Miria Janiszuk – wiceprezes
Tadeusz Sobieraj – sekretarz
Maria Teresa Szymczak - 
skarbnik

- włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego
,
- aktywizacja społeczna osób starszych,
- propagowanie i popieranie różnych form aktywności 
intelektualnej, psychicznej i fizycznej,
- prowadzenie działalności charytatywnej.

- stowarzyszenie zarejestrowane w 
KRS, 
- nie posiada statusu OPPKalisz, ul. Targowa 2-12

tel. 604 509 864

2. Polskie Towarzysto Historyczne Oddział Tadeusz Krokos – prezes
Anna Marciniak – wiceprezes

Sławomir Przygodzki - skarbnik

- pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie
- dążenie do poznania prawdy historycznej,
- organizacja posiedzeń, konferencji i zebrań naukowych,
- wydawanie czasopism i książek naukowych.

- oddział stowarzyszenia/ jednostka 
terenowa

Kalisz, ul. Łódzka 29a
tel. 62 75 338 93

3. Niepubliczny Teatr Impresaryjny "SCENA 
TAM2"

Tomasz Wasiak – prezes zarządu
Anna Rusek – Wasiak – 
wiceprezes
Sławomir Rusek – wiceprezes

- wspieranie artystów oraz promocja działań artystycznych,
- propagowanie kultury i sztuki; stwarzanie warunków dla 
twórczego rozwoju osób podejmujących działania artystyczne
- integracja środowisk wórczych i akademickich
- prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie inicjowania, 
organizacji i promowania i współdziałania w imprezach 
artystycznych.

- stowarzyszenie zarejestrowane w 
KRS, 
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Widok 102/8
tel. 62 590 90 77
fax. 62 590 90 66
e-mail: tam2@tam2.pl
www.tam2.pl

4. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych Monika Frątczak – prezes
Magdalena Wiczewska – 
członek zarządu
Aleksandra Kubiak -  członek 
zarządu

- animacja spoleczno-kulturalna w społecznościach lokalnych, 
- zwiększenie dostepu do kultury i edukacji,
- rozwój i promocja turystyki kulturalnej,
- pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki, jak i 
również ochrona dóbr kultury i tradycji na terenie Polski oraz 
poza granicami kraju,

- fundacja, 
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 54 m.27
tel. 695 027 184
e-mail: kontakt@fundacjafrik.pl
www.fundacjafrik.pl

5. Fundacja BĄDŹMY RAZEM Renata Kobierska - pełnomocnik - działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- działanie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
- działanie na rzecz osób  niepełnosprawnych,
- działanie na rzecz kultury, sztuki.

- fundacja, 
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Winiarska 5-7/13
tel. 601 836 888
e-mail: fundacjabadzmyrazem@gmail.com
www.fundacjabadzmyrazem.com

http://www.fundacjabadzmyrazem.com/
mailto:fundacjabadzmyrazem@gmail.com
mailto:kontakt@fundacjafrik.pl
http://www.tam2.pl/
mailto:tam2@tam2.pl


6. Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz Elżbieta Stadmüller – prezes
Andrzej Zmyślony – wiceprezes
Emilia Nadera – skarbnik
 

- prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, 
upowszechnieniowej i promocyjnej w/z propagowania wiedzy o
życiu i dorobku twórczym literatów, ludzi pióra i innych twórców
kultury związanych z Kaliszem i ziemią kaliską, a w szczególnosci
sylwetki i twórczości patronki Stowarzyszenia Haliny 
Sutarzewicz, 
- działanie na rzecz utworzenia w Kaliszu muzeum literackiego 
poświęconego pisarzom związanym z miastem i ziemią kaliską.

- stowarzyszenie zarejestrowane w 
KRS, 
- nie posiada statusu OPPKalisz, ul. Karpacka 3

aders do korespondencji:
Kalisz, Al. WojskaPolskiego 49/98
tel. 513 053 621
e-mail: elstad@gazeta.pl
www.kaliszaniepiszacy.blogspot.com

7. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Krzysztof Korzeniowski – prezes
Jan Kubiak – wiceprezes

- upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca,
- wykonuje zadania humanitarne, 
- prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodastwa,
- prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,
- prowadzi szkolenia w/z pierwszej pomocy. 

- oddział stowarzyszenia/ jednostka 
terenowa
- posiada statusu OPPKalisz, ul. Dobrzecka 2

tel. 62 502 68 77
tel./fax. 62 502 68 88
e-mail: pck.kalisz@wp.pl

8. Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości

Tomasz Ciesielski – prezes 
zarządu

- Celem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, 
podejmowanie  działań na rzecz rozwoju gospodarczego, 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców w 
mieście Kaliszu i subregionie kaliskim oraz przeciwdziałanie 
bezrobociu poprzez ograniczenie jego przyczyn i łagodzenie 
jego skutków.

- fundacja, 
- posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Częstochowska 25
tel. 62 764 12 24
fax. 62 6764 50 16 
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl
www.kip.kalisz.pl 

9. Kaliska Inicjatywa Miejska Kalina Michocka – prezeska
Marek Tworek – członek 
zarządu
Monika Graf – członek zarządu
Anna Tabaka – członek zarządu
 

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Kalisza,
- dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Kalisza "Prawa do 
Miasta",
- wypracowanie praktyki narzędzi konsultacji społecznych i 
innych narzędzi wzmacniających udział obywateli w decyzjach 
dotyczących miasta,
- działalność na rzecz kultury, wspieranie wszelkich form 
aktywności artystycznej.

- stowarzyszenie zarejestrowane w 
KRS, 
- nie posiada statusu OPPKalisz, ul. Św. Stanisława 6/5A

tel. 606 470 878
e-mail: kim@kaliskainicjatywamiejska.pl
www.kaliskainicjatywamiejska.pl 

11. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Kalisz 

phm. Maciej Ciszewski – 
komendant Hufca
hm. Teresa Franciszczak – 
skarbnik Hufca 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań.
- stwarzanie warunków do intelektualnego, społecznego, 
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy 
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym 
wolności od wszelkich nałogów,
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania

- oddział stowarzyszenia/ jednostka 
terenowa,
- posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Legionów 42
tel./fax. 62 766 02 91
e-mail: kalisz@zhp.wlkp.pl 
www.kalisz.zhp.wlkp.pl 

http://www.kalisz.zhp.wlkp.pl/
mailto:kalisz@zhp.wlkp.pl
http://www.kaliskainicjatywamiejska.pl/
mailto:kim@kaliskainicjatywamiejska.pl
http://www.kip.kalisz.pl/
mailto:sekretariat@kip.kalisz.pl
mailto:pck.kalisz@wp.pl
mailto:elstad@gazeta.pl


do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, 
samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie 
się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby 
kontaktu z nieskażoną przyrodą.

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i 
Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu 

Elzbieta Świtaj – prezes
Aneta Strzałka – wiceprezes
Agnieszka Głuchowska – 
skarbnik 

- podniesienie znaczenia samokontroli w celu skutecznego 
leczenia cukrzycy,
- poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na 
cukrzycę w państwie i społeczeństwie,
- intergracja środowiska dzieci i młodzieży i ich rodzin,
- reprezentowanie i ochrona członków Stowarzyszenia
- organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności 
szkoleniowo-edukacyjnej.  

- stowarzyszenie zarejestrowane w 
KRS, 
- posiada status OPP

Kalisz, ul. Górnoślaska 56
tel. 519 110 207 
e-mail: spdimzc@gmail.com.
www.dziecizcukrzycakalisz.tnb.pl 

13. Fundacja Osób Niepełnosprawnych 
„Sprawniejsi Razem”

Tomasz Tomaszewski – prezes
Monika Aronowska – 
wiceprezes 
Lidia Aronowska – 
przewodnicząca
Bożena Golec – członek rady
Marcin Golec – członek rady
Marek Aronowski – fundator
Lidia Aronowska – fundator 

- działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prowadzenie działalności charytatywnej,
- działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy 
w tym rozwój przedsiębiorczości,
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych
- działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania
- działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działanie na rzecz wspierania  upowszechniania kultury 
fizycznej,
- działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
- prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej  oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

- fundacja,
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Górnośląska 78/54
tel. 783 796 341, 
www.sprawniejsirazem.kalisz.pl,
e-mail: sprawniejsi.razem@gmail.com 

http://www.sprawniejsirazem.kalisz.pl/
mailto:sprawniejsi.razem@gmail.com
http://www.dziecizcukrzycakalisz.tnb.pl/
mailto:spdimzc@gmail.com


14. Zrzeszenie Handlu i Usług Południowej 
Wielkopolski w Kaliszu

Kinga Woch – prezes
Jerzy Wolski – wiceprezes
Cezary Bliźniak – wiceprezes
Albert Famulski – dyrektor
Zbigniew Trawczyński – członek 
zarządu
Tadeusz Szmil – członek zarządu
Jerzy Zawidzki – członek zarządu

- wszechstronne popieranie działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorców,
- ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorców,
- kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelności,
- wszechstronna działalność społeczno-kulturalna, oświatowa i 
wychowawcza.

- stowarzyszenie,
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Piskorzewska 1,
www.kupiectwo.com, 
e-mail: kupiectwo@gamil.com,
tel. 62 757 52 22

15. Stowarzyszenie Akcji Miłosierdzie im. O. 
Stefana Dzierżka przy Klasztorze O O 
Jezuitów

Stanisław Tyc – prezes
Jadwiga Śnioch – wiceprezes
Wiesława Płonka – wiceprezes
Jolanta Tyszkowska - sekretarz

- dożywianie,
- przydział odzieży,
- zakup opału itp.,
- opłacanie czynszu,
- organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi starymi, 
chorymi.

- stowarzyszenie
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Stawiszyńska 2
tel. 604 242 027 

16. Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ Włodzimierz Guzik – prezes
Marek Widenka – członek 
zarządu
Hanna Brzezińska – członek 
zarządu

- promowanie wartości życia i rodziny,
- krzewienie wartości chrześcijańskich,
- wspieranie rodziny
- niesieni pomocy osobom potrzebującym,
- leczenie osób dorosłych i starszych i inne.

- fundacja
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Szewska 1
www.fundacjamm.pl,
e-mail: kontakt@fundacjamm.pl,
tel. 531 160 190

17. Fundacja „Z Godnością” Maciej Szcześniak – prezes
Ewa Goździewicz – członek rady 
nadzorczej
Łukasz Goździewicz – członek 
rady nadzorczej

- działalność w zakresie ochrony zdrowia osób starszych, 
niepełnosprawnych i przewlekłe chorych, 
- poprawa stanu ich zdrowia i warunków bytowych, 
- działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

- fundacja
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Zagorzynek 34
tel. 535 997  955 

18. Kaliski Klub Fantastyki „Arkham” Tomasz Grodzki – prezes
Wojciech Walczak – sekretarz
Marcel Wojtków - skarbnik  

- propagowanie szeroko pojętego zagadnienia kultury 
fantastyczno – naukowej,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych. 

- stowarzyszenie
- posiada status OPP

Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/266
www.klubarkham.pl
e-mail: info@klubarkham.pl
tel. 793 646 950 lub 696 560 562

19.

Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA Grzegorz Namysł – prezes 
zarządu
Ireneusz Dziubek – wiceprezes 
zarządu
Bartłomiej Kubiak – skarbnik
Andrzej Górski – sekretarz
Jacek Sowiński – członek 
zarządu

- rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny 
strzelectwa sportowego,
- podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego 
swoich Członków,
- zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych,
- propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w 
zakresie strzelectwa w tym strzelectwa historycznego,
- integracja środowiska strzeleckiego, 

- stowarzyszenie
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4
www.bellona.kalisz.pl
e-mail: 497elf@elf.onet.pl
tel. 885 867 867

mailto:497elf@elf.onet.pl
http://www.bellona.kalisz.pl/
mailto:info@klubarkham.pl
http://www.klubarkham.pl/
mailto:kontakt@fundacjamm.pl
http://www.fundacjamm.pl/
mailto:kupiectwo@gamil.com
http://www.kupiectwo.com/


Włodzimierz Wyrwich – członek 
zarządu 

- promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a także 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. 
„Patriotyzm jutra”,
- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 
szczególności w oparciu o sport strzelecki,
- promocja i wspieranie działań przyczyniających się do 
popularyzowania sporów towarzyszących dziedzinie strzelectwa
sportowego np. spływy sportowe, spadochroniarstwo, 
paralotniarstwo, bungee, nurkowanie, windsurfing, quady, 
paintball oraz szkoły przetrwania,
- opieka nad zabytkami architektury militarnej, posiadającymi 
wartość historyczną lub naukową, inicjowanie działań 
restauratorskich mających na celu eksponowanie wartości 
historycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje 
taka potrzeba, uzupełnienie  lub odtworzenie ich części, oraz 
dokumentowanie tych działań, 
- inicjowanie działań mających na celu zabezpieczenie i 
utrwalenie substancji zabytków militarnych, zahamowanie 
procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, 
- podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie historii i 
funkcji zabytków militarnych, ustalenie użytych do ich 
wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie 
stanu zachowania tych zabytków oraz opracowanie diagnozy, 
projektu i programu prac konserwatorskich, a jeśli istnieje taka 
potrzeba, również programu prac restauratorskich,
- reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i 
tradycji formacji wojskowych, na sympozjach konferencjach i 
spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i 
międzynarodowej,
- prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży
oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnianiem historii 
wojskowości, dziejów Wojska Polskiego, zrywów 
narodowowyzwoleńczych oraz obronności Państwa Polskiego, 
- czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych 
dotyczącym propagowania wiedzy o historii, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów Wojska Polskiego o raz obronności 
Państwa Polskiego,
- organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem 
dopuszczonych prawem rodzajów broni,
- promowanie  i organizowanie działań o charakterze 
kolekcjonerskim wśród członków Stowarzyszenia.



20.

Kaliskie Towarzystwo Tenisowe Konrad Lipiński – prezes
Wojciech Tyc – członek zarządu
Witold Czubak - członek zarządu
Mariusz Starczak - członek 
zarządu

- rozwój, popularyzacja tenisa we wszystkich jego formach, 
- koordynacja, kontrola i wspieranie działalności zrzeszonych w 
KTT członków,
- reprezentacja w PZT

- stowarzyszenie

Kalisz, ul. Łódzka 19
www.ktt.kalisz.pl
e-mail: k.lipinski@aken.pl
tel. 691 968 296

21.

Fundacja Ludwik Wiesław Ludwiczak – prezes - wparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- mieszkanie wspomaganie/treningowe,
- działalność gospodarcza w formie PES.

- fundacja,
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Łódzka 76
e-mail: wieslaw@ludwik.kalisz.pl
tel. 697 699 909

22.

Stowarzyszenie Stacja Inspiracja Ewa Mąkowska – prezes
Małgorzata Trzęsowska 
– wiceprezes
Anna Lisewska – sekretarz
Aneta Klimek - skarbnik

- wspieranie rozwoju społeczeństwa, poprzez zwiększenie jego 
aktywności w obszarach: kultura i sztuka, ochrona zdrowia, 
nauka, przedsiębiorczość, kreatywność,
- promocja  i wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz działań 
twórczych,
- działalność na rzecz wielokulturowości,
- promocja nowych idei i form kreacji artystycznych i 
kulturalnych,
działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz 
rozwój świadomości narodowej, kulturalnej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
- działalność charytatywna,
- działalność na rzecz integracji europejskiej,
- działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy 
międzynarodowej,
- ochrona i promocja zdrowia i urody,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- upowszechnianie idei ekologicznych, ochrona zwierząt oraz 
dziedzictwa przyrodniczego,
- wspieranie osób w wieku emerytalnym,
- wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i prawnych 
opiekunów,
- rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- rozwój wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży,
- rozwój kreatywności,
- rozwój czytelnictwa,

- stowarzyszenie
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Żeromskiego 10
e-mail: ewam74@o2.pl
tel. 796 405 157

mailto:ewam74@o2.pl
mailto:wieslaw@ludwik.kalisz.pl
mailto:k.lipinski@aken.pl
http://www.ktt.kalisz.pl/


- promocja i rozwój wolontariatu,
- upowszechnianie praw człowieka,
- działalność na rzecz rewitalizacji,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, wynalazczości, innowacyjności,
- promocja przedsiębiorczości i kreatywności,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz 
studentów,
- wspieranie kobiet w ich rozwoju oraz odkrywaniu 
indywidualnego potencjału,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i 
ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz ochrony praw kobiet,
- rozwój turystyki krajoznawczej, biznesowej i kulturalnej.

23. Szkoła Jagiellończyk sp. z o.o. Agnieszka Orlicz-Błońska            
– prezes zarządu
Zbigniew Orlicz-Błoński               
– wiceprezes zarządu

- PKD 85 (Szkoły podstawowe, wychowanie przedszkolne, 
pozaszkolne formy edukacji, działalność wspomagająca 
edukację)
- PKD 90 (Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką)
- PKD 91 (Działalność archiwów, bibliotek, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą)
- PKD 93 (Działalność sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa)

- spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
- posiada status OPPKalisz, ul. Skalmierzycka 2a

tel. 62 307 04 04 lub 737 464 305

24. Stowarzyszenie KoLiber oddział w Kaliszu Maciej Antczak
– prezes oddziału
Jacek Przybylski
– sekretarz oddziału
Michał Sobczak 
– skarbnik oddziału

- kształtowanie elit ideowych poglądach konserwatywno – 
liberalnych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, 
społecznym i kulturalnym kraju,
- urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, 
propagowanie idei konserwatywno – liberalnej oraz wartości 
chrześcijańskich,
- odbudowa fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej,
- pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji 
umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych        
i zawodowych w społeczeństwie.

- stowarzyszenie
- nie posiada statusu OPP

Kalisz, ul. Podmiejska 29/34
www.kalisz.koliber.org
kalisz@kiliber.org
tel. 730 147 559

http://www.kalisz.koliber.org/


25. Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły
Muzycznej  I i II stopnia w Kaliszu TRYTON

Mirosław Skowroński 
– prezes
Małgorzata Binek 
– wiceprezes
Jacek Piękny 
– skarbnik
Wojciech Musiał – członek 
zarządu
Beata Dobak 
– sekretarz

- wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań 
twórczych,
- zrzeszanie osób zainteresowanych powstaniem, prezentacją i 
promocją idei oraz form kreacji artystycznych i kulturalnych,
- działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona bóbr 
kultury i tradycji Wielkopolski i Polski,
- wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji działań 
artystycznych,
- umożliwianie i popularyzacja działalności artystycznej uczniów
i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia       
im. H. Melcera w Kaliszu,
- umożliwienie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
- umożliwienie edukacji i działalności artystycznej osobą 
niepełnosprawnym,
- umożliwienie doskonalenia zawodowego i dokształcania się 
członków Stowarzyszenia, związanego z realizacją celów 
statutowych,
- kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, pogłębianie ich 
wiedzy i umiejętności,
- popularyzowanie dorobku twórczego i artystycznego dzieci, 
młodzieży i członków Stowarzyszenia,
- organizowanie i wspieranie wszechstronnej pomocy dla 
zespołów, twórców, wykonawców oraz dzieci i młodzieży 
uzdolnionej artystycznie,
- działanie na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa 
kulturowego,
- integracja społeczności lokalnej,
- integrowanie władz, zainteresowanych organizacji i instytucji, 
wokół statutowych celów i zadań Stowarzyszenia i Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu,
- działalność wydawnicza i wystawiennicza, propagująca 
doskonalenia uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, 
uczniów i absolwentów szkół, członków Stowarzyszenia oraz 
innych osób, uprawiających wszelkie formy działalności 
artystycznej i kulturalnej,
- stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, tworzenia 
projektów oraz współpracy z osobami zajmującymi się 
działalnością kulturalną i edukacją w Polsce i za granicą.

- stowarzyszenie
- posiada status OPP

Kalisz, Pl. Jana Pawła II 9
www.psm.kalisz/stowarzyszenie-tryton
e-mail: miroslawskowronski@wp.pl
tel. 606 133 145

mailto:miroslawskowronski@wp.pl
http://www.psm.kalisz/stowarzyszenie-tryton

