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Pani

Elżbieta Dębska 

Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

rozumiem Pani serdeczną troskę o ideę utworzenia w Kaliszu jednego ze stu dwudziestu 
nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności, które, z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
miałyby powstać na terenie całej Polski. 

Niewątpliwie wspaniałomyślną jest wizja stworzenia w naszym mieście specjalnej przestrzeni, 
w której mogłaby zacieśnić się współpraca Technikum Budowy Fortepianów z firmami zajmującymi 
się produkcją i renowacją pianin i fortepianów; w której przyszli stroiciele i budowniczy tych 
instrumentów mieliby stworzone znakomite, komfortowe warunki nauki i pracy. 

Miasto Kalisz jest otwarte na każdy pomysł, którego realizacja nie tylko wykorzysta i spotęguje 
potencjał Kalisza, sławiąc przy tym jego imię w Polsce i na świecie,  ale też przyniesie wymierne 
korzyści przede wszystkim kaliskim uczniom, szkołom, jak również stowarzyszeniom i biznesowi. 
Tak jest i w tym przypadku. 

Dlatego też informuję, że trwają rozmowy, dotyczące możliwości realizacji takiej inwestycji w Kaliszu 
– szczególnie w kontekście źródeł jej sfinansowania oraz potencjalnej lokalizacji. 

Z poważaniem
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Dotyczy: 

Powstania w Kaliszu Branzowego Centrum Szkoleniowego dla stroicieli i 
korektorow pianin i fortepianow. 

W zwiqzku z inicjatywq tworzenia Branzowych Centrow Szkoleniowych, 
Stowarzyszenie Stroicieli i Korektorow Poiskich, z siedzibq w Warszawie, jest inicjatorem 
powstania w Polsce Branzowego Centrum Szkoleniowego ksztalcqcego stroicieli i 
korektorow fortepianow. 
W planach Stowarzyszenia jest utworzenie takiego Centrum w Kaliszu, co jest w pelni 
uzasadnione biorqc pod uwag^ fakt, ze w naszym miescie sq dhigie i bogate tradycje zwiqzane 
z produkcjq i renowacjq pianin i fortepianow. 

W Kaliszu istnieje rowniez slynne na caiy swiat Technikum Budowy Fortepianow 
ksztalcqce w tym zawodzie. 

Nalezy rowniez pami^tac, ze kohczqcy si? rok 2021 to w naszym Miescie Rok 
Rodziny Fibigerow - Rodziny zwiazanej z produkcjq fortepianow. Wyrazistym akcentem 
kohczqcym ten Rok bylaby decyzja stworzenia w Kaliszu w/w Centrum. 

Do podj?cia takiej decyzji potrzebna jest dobra, zdecydowana i konstruktywna wspolpraca 
Wladz naszego Miasta z w/w Stowarzyszeniem. 

Moim zdaniem, istotnym jest rowniez fakt, iz Wiceprezesem Stowarzyszenia jest 
Kaliszanin, absolwent TBF - wielki pasjonat tematu „fortepian" oraz milosnik naszego 
Miasta. Na pewno wfdynie to pozytywnie na wspolprac? Wladz Miasta ze Stowarzyszeniem. 

Uwazam, ze nie powitmismy zmarnowac takiej okazji do podniesienia prestizu 
Kalisza, ktore dzi?ki temu przedsi?wzi?ciu jeszcze bardziej kojarzyc si? b?dzie z fortepianami 
- a wi?c z muzykq! 

Bardzo prosz? o informacj? jakie jest stanowisko Wladz Miasta Kalisza w tym 
temacie, czy zostaly juz podj?te rozmowy z Przedstawicielami Stowarzyszenia i jakiego 
finalu rozmow, w jakim czasie, mozna oczekiwac. 

Z wyrazami szacunku 

Elzbieta D?b: 


