
Polskie Towarzystwo 

Studiów Europejskich, 

Okręg toruńsko-bydgoski 

PTSE jest organizacją popularyzującą naukę. Prowadzimy 

badania, popularyzujemy ich wyniki. Koncentrujemy się 

wokół problematyki europejskiej. Okręg toruńsko-bydgoski 

jest jednym z wielu funkcjonujących w Polsce, w jego 

skład wchodzą politolodzy, ekonomiści, prawnicy i 

przedstawiciele innych dyscyplin nauki. 

Anna Biecka 

Działalność pomocowa. Pozyskiwanie sponsorów, darów . 

Organizowanie grup wolontariuszy; przewożących pomoc 

na teren Ukrainy .  

Organizacja siatki połączeń między kierowcami, 

sponsorami i potrzebującymi . 

Towarzystwo Historyczne 

Regionu Miasteckiego 

Towarzystwo Historyczne Regionu Miasteckiego zajmuję 

się badaniami nad lokalną historią, popularyzacją lokalnej 

historii, współpracą z placówkami oświatowymi, 

rekonstrukcją historyczną, publikacjami historycznymi. Od 

roku przedstawiciele stowarzyszenia współpracują z 

ukraińską szkołą w Białym Borze. 

Fundacja Chcepomagam 

Pomoc społeczna, edukacja, współpraca 

międzynarodowa. 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na 

rzecz i w zakresie m.in. pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności 

na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności 

charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego; 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Wieprz 

Polski  

Stowarzyszenie Wieprz Polski skupia producentów i 

przetwórców trzody chlewnej. Celem nawiązanie 

kontaktów z Ukraina, jest promowanie i propagowanie 

Polskiej wieprzowiny z hodowli beż GMO.  

Firma 
Przedstawiciel przedsiębiorców 

Reprezentacja bydgoskiego biznesu 

Ośrodek wypoczynkowy 

Ilona Karbowiak 

Ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Zakwaterowanie z 

wyżywieniem dla matek z dziećmi. Pomoc świadczy od 8 

marca nieprzerwanie do dziś. Wsparcie w szukaniu pracy i 

procedur urzędowych oraz rozpoczęcia nauki dla dzieci w 

tutejszych szkołach. 

SLAVOS - Słowiańska 

Pracownia Kultury i Dialogu 

Stowarzyszenie Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i 

Dialogu współtworzą ludzie zainteresowani szeroko pojętą 

tematyką słowiańską i międzynarodową. Reprezentujemy 

różne zawody, jednak trzon naszej organizacji stanowią 

osoby związane z oświatą i edukacją. Wśród nas są 

zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy na co dzień 

pracujący z dziećmi i młodzieżą. Przekłada się to na 

edukacyjny kierunek naszych działań. To właśnie w 

edukacji, kulturze i naszych językach szukamy klucza do 

budowania relacji z naszymi najbliższymi sąsiadami. 

Więcej: www.slavos.org 

 


