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Protokół
XXIV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 10 czerwca 2016 roku
Uroczystą Sesję Rady Miejskiej Kalisza 2016 roku rozpoczęli konferansjerzy – Karina
Zachara i Robert Kuciński – szanowni państwo, to ogromna przyjemność i zaszczyt
móc powitać państwa na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta
Miasta. To już nasza piękna kaliska tradycja. To również znakomita okazja do tego, by
w sposób szczególny uhonorować i podziękować tym, którzy swoją codzienną pracą,
pasją, nieprzeciętną aktywnością – w rozmaitych sferach życia – przez lata
wzbogacają nasze miasto. Czynią to z wielkim oddaniem, dokładając wszelkich starań,
by Kalisz nadal przyciągał swoją oryginalnością. Niech przyznane w tym roku przez
kaliski samorząd odznaczenia i tytuły będą wyrazem naszego uznania i wdzięczności,
jakimi darzymy wszystkich wyróżnionych, za ich pracę na rzecz miasta, za sentyment
i miłość, jakimi darzą Kalisz, sławiąc jego dobre imię w kraju i poza jego granicami.
Każda sesja towarzysząca Świętu Miasta jest wyjątkowa, ale ta dzisiejsza szczególnie,
przypada bowiem w roku pięknego i ważnego jubileuszu, jakim jest 1050-lecie chrztu
Polski.
W niezwykły nastrój dzisiejszej uroczystości wprowadzi nas Zespół Muzyki Dawnej
„ALLA SEMIBREVE”, który od czterech lat działa przy Młodzieżowym Domu Kultury
w Kaliszu. Tworzy go młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjum, uczestnicząca
w zajęciach pracowni muzycznej. Zespół wykonuje muzykę średniowiecza występując
w stylizowanych strojach z epoki i grając na instrumentach dawnych. Ma też już
pierwsze sukcesy. Jest laureatem brązowej i srebrnej Harfy Eola Ogólnopolskiego
Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Przyjmijmy ich ciepło.
Po występie Karina Zachara podziękowała zespołowi – serdecznie dziękujemy naszym
młodym wykonawcom. A wystąpili przed państwem:
- Olga Rykowska,
- Barbara Grudzińska,
- Julia Piszczorowicz,
- Wiktor Piszczorowicz,
i Michał Klatkowski.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest pan Łukasz Pieniążek.
Robert Kuciński poprosił obecnych o powstanie i wprowadzenie pocztów
sztandarowych Miasta Kalisza oraz Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
Odegrany został hejnał miasta.
Prowadząca poprosiła Andrzeja Plichtę, przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza,
o otwarcie XXIV Uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta, powitanie zacnych gości
oraz wygłoszenie okolicznościowego przemówienia.
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Głos zabrał Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza:
Szanowni państwo!
Drodzy goście,
laureaci nagród miejskich!
Cieszę się, iż kolejny raz mogę poprowadzić Uroczystą Sesję Rady Miejskiej Kalisza.
Nie ukrywam, że jest ona dla mnie wyjątkowa, obchodzimy bowiem jubileusz
1050-lecia chrztu Polski – aktu, który diametralnie zmienił sposób życia wszystkich
mieszkańców naszego państwa i przed naszym krajem otworzył zupełnie nowe
i nieznane wcześniej możliwości, z których korzystamy do dnia dzisiejszego.
Szanowni państwo!
Mam zaszczyt powitać wszystkich obecnych! Czynię to również w imieniu pana
prezydenta Grzegorza Sapińskiego oraz Rady Miejskiej Kalisza!
Witam Jego Ekscelencję Ks. Edwarda Janiaka, biskupa Kaliskiego.
Witam Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego.
Witam Andrzeja Wojtyłę, senatora Rzeczypospolitej Polskiej.
Witam Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.
Witam Leszka Bierłę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Witam Annę Zarębską, kierownika Delegatury Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kaliszu.
Witam Jana Kłysza, wicestarostę Kaliskiego oraz Mieczysława Łuczaka,
przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego.
Witam Ziemowita Borowczaka, wiceprezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz
Lecha Topolana, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
Witam Mirosława Rychlika, sekretarza Powiatu Ostrowskiego.
Witam Zdzisława Mielczarka, zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
oraz Bolesława Borkowskiego, Skarbnika.
Witam Pawła Osiewałę, prezydenta Miasta Sieradza.
Witam Józefa Podłużnego, wójta Gminy Godziesze Wielkie.
Witam Sylwiusza Jakubowskiego, wójta Gminy Żelazków.
Witam Marię Krawiec, wójta Gminy Lisków.
Witam Sławomira Musioła, wójta Gminy Blizanów.
Witam Krzysztofa Niedźwiedzkiego, wójta Gminy Brzeziny.
Bardzo gorąco witam naszych zagranicznych przyjaciół – przedstawicieli miast
partnerskich Kalisza: Preston, Hamm, La Louviere, Hautmont i Kamieńca
Podolskiego.
Witam prezydentów Miasta Kalisza oraz przewodniczących Rady Miejskiej Kalisza
minionych kadencji.
Witam wiceprezydentów Kalisza, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza
i wszystkich radnych Rady Miejskiej.
Słowa powitania kieruję do przedstawicieli kaliskich uczelni. Witam prof. UAM
dr hab. Monikę Kostrzewę, prodziekana ds. działalności naukowej i artystycznej
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Piotra Łuszczykiewicza, dziekana-elekta oraz
Monikę Marczak, głównego specjalistę ds. administracji. Bardzo dziękuję władzom
uczelni za udostępnienie na potrzeby naszej uroczystości tej pięknej sali.
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Witam Jego Magnificencję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, prof. zw. dr. inż. Jana
Chajdę oraz Jej Magnificencję rektora-elekta, prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalenę
Pisarską-Krawczyk, a także Kazimierza Matusiaka, kanclerza uczelni.
Witam komendantów służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
i Straży Miejskiej.
Serdecznie witam przedstawicieli środowisk biznesowych miasta, a także działających
w mieście organizacji i stowarzyszeń.
Witam prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz
naczelników Urzędu Miejskiego.
Serdecznie powitajmy Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych.
Powitajmy dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Powitajmy obywateli wyróżnionych laurami Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza, Nagrodą Miasta Kalisza, Zasłużonych dla Miasta Kalisza i odznaczonych
Medalami „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością!
Proszę państwa o symboliczne, wyrażone oklaskami, otwarcie Święta Miasta Kalisza
2016 roku!
Następnie Andrzej Plichta wygłosił przemówienie:
Szanowni państwo!
Mili kaliszanie!
Drodzy goście!
Święto Miasta Kalisza to święto grodu i jego mieszkańców, kolejna okazja do
spotkania was, naszych drogich przyjaciół. Z ogromną radością powitałem dziś
Kaliszan i dostojnych gości. Cieszę się, że kolejny raz mogę stanąć przed państwem.
Nie ukrywam, że Święto Miasta i nierozłącznie związana z nim Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej Kalisza jest dla mnie okazją do pewnych podsumowań, ale przede wszystkim
do spojrzenia w przyszłość. Tegoroczne obchody są wyjątkowe. Mija bowiem 1050 lat
od momentu, kiedy nasz kraj wkroczył na drogę chrześcijaństwa. Dla nas kaliszan
i dla naszego miasta, ów ważny i piękny jubileusz powinien mieć i ma znaczenie
szczególne.
Stanowimy
przecież
nierozerwalną
część
nadprośniańskiej
i nadwarciańskiej ziemi, na której przed wiekami dokonał się ten znamienny akt, jakim
było przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Radując się tak ważnym i wyjątkowym
jubileuszem, dziękujemy za ten piękny dar. Dar wiary, która daje siłę. A tej kaliszanom
nie brakuje, co niejednokrotnie udowodnili w najtrudniejszych dla tego miasta
momentach, których nie szczędziła nam historia. Dziękujemy za to piękne, religijne,
historyczno-kulturowe i narodowe dziedzictwo, z którego możemy dziś czerpać, a które
pokazało nam kim jesteśmy i w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Spójrzmy
odważnie w przyszłość. Pamiętajmy, że warto mieć marzenia, plany, zamierzenia,
w których realizacji pomagać państwu będzie reprezentowana przeze mnie Rada
Miejska Kalisza. Jednym z najważniejszych działań podjętych na rzecz rozwoju
Kalisza jest przystąpienie miasta do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu
Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12. Zdajemy sobie bowiem
sprawę z faktu, że stanowi ona być może jedyną realną szansę na kompleksowe
rozwiązanie problemu braku obwodnicy dla Miasta Kalisza. Celem stowarzyszenia
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jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
podmiotów, a także inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych
przedsięwzięć. Wierzę, że ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju naszego miasta
i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Szanowni państwo!
Najważniejszy jest człowiek, stąd ogromny nacisk na stworzenie jak najlepszych
warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży. Nie ukrywam zadowolenia z przystąpienia
naszego miasta do realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska”, którego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia
zawodowego.
W Kaliszu uruchomione zostanie laboratorium, kształcące młodych ludzi w zawodach
wynikających właśnie z potrzeb gospodarki Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, do
pracy w przedsiębiorstwach należących do branż strategicznych określonych
w Regionalnej Strategii Innowacji.
Szanowni państwo!
Niedawno Kalisz odwiedził szczególny gość, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda, który stojąc przy pomniku naszego Papieża, Świętego Jana Pawła II,
stanowczo podkreślił, że człowiek nie jest narzędziem pracy, że człowiek i jego praca
to przede wszystkim podmiotowość i godność. Przypomniał również, że trzy elementy
wypływają z nauki Świętego Jana Pawła II w kontekście pracy – sprawiedliwość,
wspólnota i wolność.
Drodzy goście!
Rada Miejska Kalisza powołała komisję rewitalizacyjną, której zadaniem jest –
poprzez inicjowanie procesów odnowy, konserwacji, odrestaurowywania –
polepszenie jakości życia mieszkańców Kalisza. Chciałbym, aby w pierwszej
kolejności rewitalizacji została poddana przestrzeń starówki i parku miejskiego, w
którym miałaby znaleźć się plaża oraz długo wyczekiwane – przede wszystkim przez
najmłodszych kaliszan – mini zoo.
Szanowni państwo!
Mam nadzieję, że udowodnimy sobie i innym, że umiemy działać wspólnie. Chodzi
tylko – i aż – o to, byśmy potrafili razem pracować dla dobra naszego miasta, bo tu
chcemy się właśnie realizować i spełniać. To jest nasze miejsce na ziemi. A w naszych
działaniach niech nas wspiera patron naszego miasta, Św. Józef.
Dziękuję za uwagę!
Karina Zachara podziękowała przewodniczącemu za wystąpienie, prosząc o zabranie
głosu Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Miasta Kalisza.
Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza wygłosił przemówienie:
Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Kalisza!
Szanowny panie nadburmistrzu Hunsteger-Petermann,
drodzy goście z miast partnerskich!
Panie, panowie!
Witam gorąco i cieszę się widząc tak wielu życzliwych ludzi. Jest mi bardzo miło
powitać naszych gości z miast partnerskich, La Louviere, Hautmont, Hamm,
Kamieńca Podolskiego i Preston. Szczególnie mocno pozdrawiam przyjaciół z miasta
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Hamm, ponieważ w tym roku obchodzimy 25-lecie naszego partnerstwa. Trudno dziś
mówić o wszystkich przedsięwzięciach, jakie wydarzyły się w tym czasie, ale powiem
o najważniejszych rzeczach, nawiązaliśmy szereg przyjaźni, utrwaliliśmy kontakty
kulturalne, wciąż uczymy się od siebie i czerpiemy inspiracje – to jest powód do dumy.
Raz jeszcze witam przyjaciół.
Szanowni państwo!
Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejszą Uroczystą Sesję Rady Miejskiej, by
wspólnie przeżywać Święto Kalisza. Z tej okazji pragnę podzielić się krótką refleksją
o naszym mieście. Mam nadzieję, że jasno wypowiem, w jaki sposób wszyscy możemy
je powiększać. Wyjaśnię, jakie korzyści wynikają dla nas z życia tutaj. Ważne jest
wspólne budowanie miasta nowoczesnego, spełniającego wiele funkcji, w którym
zachodzą pozytywne zmiany. Nasz budżet nie jest z gumy. Ale cenię sobie słowa
urbanisty: nadmiar pieniędzy budżetowych przynosi rutynę i schemat, brak tych
środków rozbudza kreację i innowację. Dlatego próbujemy wszystkiego według
naszego własnego planu. Modernizujemy małymi krokami. Rozpoczęliśmy
rewitalizację śródmieścia. Od tego czasu wiem, że drobne pomysły mogą uczynić
miasto lepszym. Na przykład, małym krokiem była przebudowa ulicy Niecałej. Za
chwilę będzie nim odnowienie następnych ulic, Browarnej, Piekarskiej, Kadeckiej.
Drobnymi pomysłami były zmiany na Głównym Rynku. Na miejscu betonowego
podestu powstał kąt wypoczynkowy. Klomb jest teraz dostępny dla wszystkich. Stał się
symbolem naszej miejskiej wolności, kompromisu między zwolennikami trawy oraz
rabaty. Udało się, bo zrobiliśmy to wspólnie. Mamy deptak. One są w każdym mieście.
Ale ten jest nasz. To my jesteśmy autorami. Wiem, ile ta zmiana niesie nowych
wyzwań. Nie znam dziś odpowiedzi na wszystkie pytania, padające na ten temat.
Ważne, że zaczęliśmy i angażujemy się stuprocentowo. Podkreślam, działamy, bo
czasu mamy niewiele. Nie byłoby tych przedsięwzięć, gdyby nie nasze planowe
podejście, pozytywne naładowanie Kaliszem, dostrzeganie pożytku dla nas wszystkich.
A ta korzyść najważniejsza to zadowolenie mieszkańców. Kluczowe jest dla mnie
zawsze pytanie kaliszan o zdanie, choćby po to, by uzyskać kreatywną odpowiedź na
rzeczywiste potrzeby miasta. Dlatego prowadzimy konsultacje społeczne. Do tej pory
dotyczyły one nowego zagospodarowania śródmiejskich podwórek, zamiaru
przebudowy placu Św. Józefa, modernizacji ulic Browarnej i Piekarskiej, przebudowy
plant miejskich oraz skweru z fontanną przy placu Jana Kilińskiego. W sumie wzięło
w nich udział ponad tysiąc osób. Trwają konsultacje na temat unowocześnienia
nawierzchni Głównego Rynku. Otrzymaliśmy kilkaset ankiet kaliszan w tej sprawie.
Zapraszam do urzędu wszystkich chętnych, którzy chcą podzielić się swoim pomysłem.
Na jednej z konferencji dotyczących nowoczesnych miast usłyszałem taką opinię,
każde miasto można usprawnić w niedługim czasie, i to nie jest kwestia finansów, tylko
wspólnej odpowiedzialności. Jesteśmy miastem ludzi, którzy wgłębiają się w strukturę
Kalisza, toczą nieustające rozmowy o mieście. Naszym polem zainteresowań jest
Kalisz i na nim pozostajemy. Dlatego uda się wszystko, co zaplanujemy, tak jak udało
się przywrócenie do życia śródmieścia. Marzyliśmy o tym, żeby starówka tętniła
życiem. Mamy powody do dumy. Na Główny Rynek i do śródmieścia wróciły wielkie
imprezy plenerowe. Bogata oferta kulturalna przygotowana na miesiące letnie
zaowocowała w sposób nad wyraz wymierny – ponad 100 tysięcy kaliszan spędziło ten
czas w centrum naszego miasta, czyli praktycznie przeciętny mieszkaniec wziął udział
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w dowolnej imprezie miejskiej. Ożywienie historycznego śródmieścia było szansą,
którą potrafiliśmy wykorzystać. Sprawiło, że starówka stała się rzeczywistym sercem
miasta. Sercem, przez które przewija się tysiące ludzi. Sercem gorącym, otwartym,
mocno bijącym. I musimy zrobić wszystko, by to serce takie pozostało. „Miasto nie jest
problemem, ono jest rozwiązaniem” ˗ mówi Jaime Lerner, świetny architekt i planista.
Porównuje je do żółwia, którego skorupa przypomina tkankę miejską. Jak wiemy żółw
mieszka i pracuje w tym samym miejscu i dobrze na tym wychodzi. Tworzymy Kalisz,
w którym można mieszkać, pracować, uczyć się, odpoczywać. Tworzymy miasto
różnorodne, spokojne i dostatnie. Tu niezwykle ważna jest organizacja, postępowanie
według planu, który wszyscy, lub znaczna większość, pomogą zrealizować. Proszę
państwa o pomoc. Zwróćcie uwagę na transport publiczny. Zmieniamy podejście do
niego. Publiczny, to nie znaczy tylko samochodowy. Większość dwutlenku węgla
emitują samochody, więc nie możemy polegać tylko na nich. Opracowaliśmy nową
koncepcję komunikacji miejskiej, gdzie na równi traktujemy pieszego, rower, autobus,
samochód. Wprowadziliśmy standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej. Zleciliśmy wykonanie koncepcji przebiegu tras rowerowych dla miasta
Kalisza. Pragniemy poprawić funkcjonowanie kaliskich linii autobusowych.
Przenieśliśmy punkt sprzedaży biletów KLA na dworzec PKP, gdzie w przyszłości
będzie działało Zintegrowane Centrum Przesiadkowe dla Aglomeracji KaliskoOstrowskiej. Uruchomiliśmy usługę „Kiedy przyjadę” informującą o rzeczywistych
przyjazdach autobusów na przystanek autobusowy. Złożyliśmy do Centrum Unijnych
Projektów Transportowych bardzo ważny wniosek na dofinansowanie budowy
upragnionego od lat odcinka obwodnicy od „Castoramy” do ul. Poznańskiej
w ramach drogi krajowej nr 25. W przypadku pozytywnych decyzji będzie to
największa inwestycja w historii naszego miasta. Budujemy, remontujemy ulice,
ronda, skrzyżowania. Ale na tym nie kończą się nasze aspiracje. Pozyskujemy fundusze
europejskie. Umiemy je nie tylko zdobywać, lecz również inwestować, między innymi
z myślą o naszych dzieciach, przyszłych pokoleniach. Otrzymaliśmy środki na
rozbudowę budynku żłobka przy ul. Bogumiła i Barbary. Zrealizowaliśmy najpilniejsze
prace umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli. Kończymy wznosić
Szkołę Podstawową Nr 13. Wybudowaliśmy boisko sportowe przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2. Przeprowadziliśmy modernizację boisk Szkoły Podstawowej
Nr 6. Przygotowujemy projekty na szkolnictwo zawodowe w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Będą one przeznaczone
na kształcenie zawodowe młodzieży oraz rozbudowę, modernizację, adaptację szkół
zawodowych wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu do pracowni specjalistycznych.
W naszym mieście jest miejsce na odpoczynek i sport. Zakończyliśmy rozbudowę
kaliskiego skateparku, a także budowę Leśnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na
osiedlu Winiary, tak zwanych „Płuc Kalisza”. Trwa kompleksowa przebudowa
stadionu miejskiego, który będzie służył wielu kolejnym rocznikom kaliszan. Budujemy
mieszkania. Rozpoczęliśmy adaptację budynku po Ośrodku Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej na lokale socjalne
i pomieszczenia tymczasowe. Realizujemy przedsięwzięcie pod nazwą Kaliski Dom
Seniora. Przejęty budynek po akademiku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy
ul. Częstochowskiej zamierzamy zagospodarować na mieszkania dla osób starszych.
Tak tworzymy nowoczesny Kalisz, którego poszczególne części spełniają różne
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funkcje! Dzięki tym przedsięwzięciom będziemy mieć wszyscy bliżej do naszych
domów, szkół, miejsc pracy, parków, ośrodków kultury i historii. Te inwestycje będą
służyć naszym dzieciom, wnukom. Nie budujemy tylko dla siebie! „Nie chcemy jedynie
mówić. Chcemy działać i sprawić, że zmiana stanie się łatwo widoczna”. Czynimy to
według przemyślanego planu, z pomocą mieszkańców.
Kaliszanki, kaliszanie,
panie i panowie!
Podobnych zmian, działań przekształcających Kalisz w miejsce dobre do życia, pracy,
odpoczynku, będzie przybywać z każdym kolejnym rokiem. Będziemy starać się
o środki unijne i krajowe na następujące zadania historyczne: adaptacja pomieszczeń
zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu
historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu, rewaloryzacja średniowiecznych
fortyfikacji obronnych, zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem.
Będziemy żyć tradycją, historią, czerpać z niej duchowo i materialnie. Na równi
będziemy rozwijać, i wykorzystywać inne zasoby miejskie, przemysł, komunikację,
budownictwo mieszkaniowe, będziemy dbać o miejsca odpoczynku, chronić osoby
starsze i niepełnosprawne. Nadal będziemy zabiegać o fundusze na system dróg czy
zadania społeczne, choćby takie jak: likwidacja barier architektonicznych w szkołach,
termomodernizacja budynków przedszkoli i żłobków na terenie miasta. O każdej z tych
inwestycji będziemy informować mieszkańców, zapraszać do współpracy. Każda z nich
zostanie szczegółowo przedstawiona i przekonsultowana. Ale dzisiaj podkreślam,
działajmy razem w różnorodnych dziedzinach życia miasta, no i … bierzmy przykład
z żółwia, dokładajmy wspólnie starań o taką strukturę Kalisza, by mieszkać,
odpoczywać i pracować tutaj. Takie są moje refleksje świąteczne, dedykowane
Kaliszowi. Jak już powiedziałem, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednak
ważne jest rozpoczęcie i wkład wszystkich nas. Proszę, byśmy byli współpracownikami
i razem wyznaczali rytm Kalisza.
Dziękuję bardzo!
Prowadzący podziękowali prezydentowi za wystąpienie, kontynuując – szanowni
państwo, tegoroczna sesja ma wyjątkowy charakter, zbiega się bowiem w czasie
z niecodziennym jubileuszem - 1050-leciem chrztu Polski. O tym niezwykłym
przeżyciu, zarówno duchowym, jak i państwowym, które było udziałem naszych
przodków, a które zbudowało podwaliny naszego kraju i społeczeństwa za chwilę
opowie państwu dr hab. Tadeusz Baranowski, wybitny archeolog, wielki pasjonat
historii, niestrudzenie popularyzujący dzieje naszego miasta, w 2010 r. uhonorowany
tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.
Dr hab. Tadeusz Baranowski wygłosił wykład pn. „Świt chrześcijaństwa w Kaliszu”.
Konferansjerzy podziękowali przedmówcy – „Świt chrześcijaństwa w Kaliszu”
i dr Tadeusz Baranowski. Dziękujemy panu za – jak zwykle interesujący – wykład
i podróż w przeszłość.
Szanowni państwo, na okoliczność jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski radni Rady
Miejskiej postanowili przyjąć specjalny apel upamiętniający to wydarzenie.
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O zabranie głosu proszę pana Andrzeja Plichtę, przewodniczącego Rady Miejskiej
Kalisza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza:
Szanowni państwo!
Chcąc upamiętnić to wzniosłe wydarzenie, przyjmijmy apel Rady Miejskiej Kalisza
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
„Stąd brała początek chrześcijańska tradycja naszego narodu”
(Jan Paweł II, 4.06.1997 r.)
Rada Miejska i Prezydent Miasta Kalisza, w obecności zaproszonych gości, uroczyście
upamiętniają 1050. rocznicę Chrztu Polski, który wprowadził nasz kraj na drogę
chrześcijaństwa i dał fundamenty kształtującemu się państwu polskiemu.
Dla kaliszan ten ważny i piękny jubileusz ma szczególne znaczenie. Nasze miasto
stanowi przecież nierozerwalną część piastowskiej ziemi, na której przed wiekami
dokonał się ten znamienny akt.
Dzisiaj, chcąc uczcić to niezwykle istotne dla polskiej historii wydarzenie, stanowiące
zaczątek rodzącego się narodu i symbol nakreślający jego tożsamość, pragniemy też
przypomnieć rolę Kalisza, jako kolebki państwa polskiego i symbolu jego trwania na
przestrzeni burzliwych dziejów. Pragniemy upamiętnić tych wszystkich, którzy przez
wieki, z wiarą i determinacją, nawet w tych najtrudniejszych dla miasta momentach,
potrafili dokonywać rzeczy wielkich i pięknych.
Obchodząc 1050. rocznicę Chrztu Polski pamiętajmy o tym ważnym i cennym
historyczno-kulturowym i narodowym dziedzictwie, z którego możemy dziś czerpać,
a które pokazało nam kim jesteśmy i w jakim kierunku powinniśmy zmierzać.
Rada Miejska i Prezydent Miasta Kalisza uroczyście deklarują dbać o tę cenną
spuściznę przeszłości i czerpiąc z niej, odpowiedzialnie budować przyszłość.
Przyszłość i pomyślność miasta dumnego z faktu, że to właśnie tu zaczęła się Polska!
Następnie konferansjerzy kontynuowali – dziękuję panu przewodniczącemu.
Szanowni państwo!
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza to okazja do wyróżnienia wybitnych
osobowości, których doświadczenie, codzienna praca i zaangażowanie na różnych
polach działalności są nieocenione zarówno dla miasta, jak i jego mieszkańców.
Nadszedł czas na prezentację tegorocznych laureatów nagród i wyróżnień miasta
Kalisza.
Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza otrzymuje prof. nadzw. dr hab. Ewa
Iżykowska-Lipińska, polska śpiewaczka i aktorka.
Odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza otrzymują:
- pani płk Danuta Kalaman, do 2016 r. komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Szczypiornie,
- pan Mieczysław Wiśniewski, żołnierz Armii Krajowej, członek Towarzystwa
Miłośników Kalisza,
- pan Jan Kibler, inżynier, nauczyciel, pedagog, przez wiele lat związany z Fabryką
Fortepianów i Pianin „Calisia” oraz Technikum Budowy Fortepianów,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
Nagrodę Miasta Kalisza otrzymuje pan Mieczysław Szcześniak, piosenkarz,
kompozytor i autor tekstów.
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Przyznawane przez Prezydenta Miasta Medale Honorowy Przyjaciel Kalisza
otrzymują:
- pan Thomas Hunsteger-Petermann, nadburmistrz Miasta Hamm,
- pani Marlene Rometsch, od kilkunastu lat aktywna członkini Międzynarodowego
Klubu Hamm, odpowiadająca za kontakty z Kaliszem,
- pan Ulrich Kroker, jeden z założycieli Stowarzyszenia Most Kultury Hamm-Kalisz,
obecnie jego prezes,
- pan Wolfgang Komo, współzałożyciel Stowarzyszenia Most Kultury Hamm-Kalisz,
obecnie jego skarbnik,
- pani Stefania Wodzińska, nauczycielka i wychowawczyni, niestrudzona propagatorka
historii miasta i kraju, honorowa członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej,
- pan Józef Spież, działacz Rady Osiedla Dobro,
- Towarzystwo Miłośników Kalisza.
Szanowni państwo!
Zapraszam na scenę wszystkich tegorocznych laureatów nagród miejskich.
Wejściu odznaczonym na scenę towarzyszył zespół kaliskich filharmoników.
Konferansjerzy podkreślili – szanowni państwo, mamy zaszczyt, a równocześnie
przyjemność, przedstawić państwu sylwetki osób i organizacji, którym Rada Miejska
Kalisza i Prezydent Miasta postanowili przyznać miejskie wyróżnienia. Jednocześnie
pragnę państwa poinformować, iż szczegółowe laudacje dotyczące laureatów zawarte
zostały w publikacji przygotowanej na dzisiejszą uroczystość, którą otrzymali państwo
przed wejściem do sali.
Oto sylwetka Honorowego Obywatela Miasta Kalisza, prof. nadzw. dr hab. Ewy
Iżykowskiej-Lipińskiej. Pani profesor urodziła się w Olsztynie, ale już jako niemowlę
znalazła się w naszym mieście, z którym losy jej rodziny związane są od wielu, wielu
lat. Ona sama spędziła tu całą wczesną młodość, tzn. do egzaminu dojrzałości.
Młodość, która – jak przyznała mi ostatnio w wywiadzie – zdecydowanie wpłynęła na
jej późniejsze zawodowe wybory. Z naszego miasta wyniosła miłość do muzyki i do
teatru. Ukończyła szkołę muzyczną w Kaliszu w dwóch klasach: fortepianu i śpiewu.
Jest jedyną znaną mi artystką, która studiowała zarówno na akademii muzycznej, jak
i teatralnej. Jest zatem i śpiewaczką i aktorką. W Polsce debiutowała w roku 1979,
dwa lata później rozpoczęła karierę zagraniczną od występu w mediolańskiej La Scali.
Współpracowała z wieloma znakomitymi artystami, a jej wspaniały głos rozbrzmiewał
na scenach operowych i koncertowych Polski oraz wielu krajów Europy, Ameryki
i Azji. Repertuarowo nie ma żadnych ograniczeń – zawodowo kocha wyzwania. Jest
ambasadorem polskiej muzyki nie tylko poprzez własne koncerty, ale także projekty
edukacyjne. Od wielu lat realizuje się też w pracy pedagogicznej i zajmuje się
reżyserią. Włada płynnie 5 językami: włoskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim
i francuskim. Od roku 2012 jest prorektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie i to uczelniane obowiązki spowodowały, że pani profesor nie
może być dziś z nami, bo na kilka miesięcy wyjechała do Korei. Nie ryzykowaliśmy
połączenia z Koreą live, choć i takie plany mieliśmy, natomiast udało nam się
odwiedzić panią profesor na dwa dni przed odlotem w Warszawie.
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Prof. nadzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska – witam bardzo gorąco radę miejską
miasta Kalisza wraz z prezydentem, panem Grzegorzem Sapińskim. Pragnę państwu
nieprawdopodobnie gorąco podziękować za niezwykłą nominację, za niezwykłą
nagrodę, którą otrzymałam od państwa w postaci Honorowego Obywatela Miasta
Kalisza. Znajdujemy się w uczelni bliskiej mojemu sercu, w uczelni, w której pracuję
aktualnie jako prorektor ds. zagranicznych i studenckich, jest to Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Stąd ten gwar, stąd ta muzyka, którą
będziecie państwo słyszeć. To jest moje miejsce na ziemi dzisiaj, ale wszystko zaczęło
się w Kaliszu. Wszystko się zaczęło w grodzie nad Prosną, którego nigdy nie zapomnę
i któremu wszystko zawdzięczam. Jest mi strasznie przykro, że nie będę mogła
osobiście odebrać nagrody, którą państwo dla mnie przygotowali, ale w tym właśnie
okresie będę przebywała w Korei Południowej, reprezentując naszą uczelnię i nasz
kraj, ale myślami będę z państwem. Będę myśleć o tym jak mogę, by uczynić coś
dobrego dla mojego miasta, jak mogę zrewanżować się państwu za tak niezwykły
kredyt zaufania. Gorąco państwa pozdrawiam i do zobaczenia w Kaliszu. Dziękuję.
Konferansjer kontynuował – wręczenie godności Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kalisza prof. Ewie Iżykowskiej-Lipińskiej nastąpi zaraz po jej powrocie z Korei,
jesienią. To będzie kolejna uroczysta okazja, aby spotkać się z wybitną artystką.
Proszę Państwa, przed nami prezentacja osób uhonorowanych odznaką „Zasłużony
dla Miasta Kalisza”.
Płk Danuta Kalaman. Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie
Śląskim. Była pierwszym psychologiem zatrudnionym w Areszcie Śledczym
w Częstochowie, gdzie na coraz wyższych stanowiskach pracowała kilkanaście lat.
W 2011 roku pani pułkownik objęła funkcję komendanta Centralnego Ośrodka
Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie. Od samego początku nawiązała też
czynną współpracę z tamtejszą radą osiedla oraz całą lokalną społecznością. Obok
codziennych obowiązków służbowych wspierała akcje charytatywne, edukacyjne
i prospołeczne. Zawsze dbała też o promocję naszego miasta wśród licznie
odwiedzających ośrodek uczestników różnego rodzaju szkoleń, seminariów,
sympozjów i konferencji. W 2014 r. została wyróżniona przez Prezydenta Miasta
Odznaką Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.
Dziś proszę o wręczenie pani płk Danucie Kalaman odznaki „Zasłużony dla Miasta
Kalisza”.
Mieczysław Wiśniewski. Kaliszanin, żołnierz Armii Krajowej, członek Towarzystwa
Miłośników Kalisza. Od dziecka marzył, by nosić mundur, tak jak ojciec, zawodowy
podoficer 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W lutym 1942 r. spełniło się
jego marzenie. Złożył przysięgę i pod pseudonimem „Nietoperz” wstąpił w szeregi
Armii Krajowej. W lipcu 1944 r. został zmobilizowany i przydzielony do 5. Pułku
Strzelców Podhalańskich AK. Z bronią w ręku, pełniąc jednocześnie funkcję dowódcy
drużyny sanitarnej, brał udział w akcjach zbrojnych głównie na terenach
sąsiadujących z Przełęczą Dukielską. W roku 1946 r. zdał maturę w kaliskim Liceum
Handlowym. Chciał studiować, ale został powołany do czynnej służby wojskowej
i skierowany do Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
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Od roku 1948 pracował w Państwowej Centrali Handlowej we Wrocławiu, następnie
w Spółdzielni Ogrodniczej w Kaliszu oraz w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin
„Calisia”. Od 40 lat jest członkiem Koła Absolwentów Szkół Handlowych
i Ekonomicznych, a zarazem najstarszym z żyjących absolwentów placówki, wciąż
aktywnym i mocno zaangażowanym w życie miasta i szkoły.
Proszę o wręczenie odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” panu Mieczysławowi
Wiśniewskiemu.
Szanowni Państwo! Jan Kibler. Inżynier i pedagog. Przez 20 lat związany był
z Fabryką Fortepianów i Pianin „Calisia”. Przez wiele lat działalność zawodową Jan
Kibler łączył też z pracą pedagogiczną, kształcąc młodzież w Technikum Budowy
Fortepianów, a także w Zespole Szkół Budowlanych, jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych. To prawdziwy, lokalny patriota, który w promowaniu kultury
i muzycznego bogactwa Kalisza zawsze upatrywał ważnej roli dla budowania lokalnej
tożsamości. To z jego inicjatywy zrodził się projekt pn. „Muzyczny Kalisz 2016 –
wczoraj, dziś i jutro”, mający na celu promocję tradycji kaliskiego przemysłu
muzycznego i potencjału firm działających obecnie na terenie miasta. Jan Kibler
udzielał się w wielu organizacjach środowiskowych i racjonalizatorskich, czego
dowodem są liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia branżowe.
Dziś Rada Miejska Kalisza pragnie uhonorować pana Jana Kiblera tytułem
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”. Proszę o wręczenie odznaki.
Drodzy goście! Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Walczą z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. By ratować mienie,
zdrowie i życie innych, narażają własne. Systematycznie podnoszą też swoje
kwalifikacje i doskonalą umiejętności. Tylko w ostatnich latach Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przeszkoliła ponad 200 druhen i druhów
z Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi na co dzień prowadzi wiele wspólnych
ćwiczeń. Zmienia się Polska, zmienia się Kalisz, ale od lat nie zmienia się jedno:
doskonała współpraca lokalnych władz samorządowych z Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej, którą od lat kieruje st. bryg. Wieńczysław Prokop. To
właśnie jego działania, wspierane w znaczący sposób przez kaliski samorząd,
doprowadziły do pozyskania przez jednostkę ogromnej ilości sprzętu, w tym, tak
ważnych w codziennej pracy, samochodów ratowniczo – gaśniczych. Dziękując za
codzienną, trudną i pełną poświęceń służbę, za doskonałą współpracę z władzami
samorządowymi Rada Miejska Kalisza nadaje Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kaliszu tytuł „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.
Odznakę odbierze st. bryg. Marek Burzyński, zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zamyka tegoroczną listę
uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. Przed nami laudacja na
cześć laureata Nagrody Miasta Kalisza.
Mieczysław Szcześniak. Rodowity kaliszanin. Tutaj się urodził … właściwie po drugiej
stronie ulicy, w bloku przy Nowym Świecie, a pobliski skwer, przy pomniku Marii
Konopnickiej, był ulubionym miejscem jego dziecięcych zabaw. W Kaliszu ukończył
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szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Śpiewanie było jego marzeniem od
najwcześniejszych lat, marzeniem które wciąż się spełnia… Długo można by opisywać
dotychczasową artystyczną drogę i bogaty dorobek naszego laureata. Trudno zliczyć
przeglądy piosenek, festiwale i konkursy krajowe i zagraniczne, w których brał udział.
Efektem artystycznych poszukiwań jest kilka nagranych płyt, a wśród nich ta, która,
zarówno dla Mieczysława Szcześniaka, jak i dla nas – kaliszan ma znaczenie
szczególne: album „Znaki”. Jedyną piosenką w języku polskim jaka pojawiła się na
płycie był utwór zatytułowany „Rzeczy zmieniają się”, do którego teledysk powstał
właśnie w Kaliszu. Mieczysław Szcześniak to muzyczny Ambasador Kalisza. Przyznany
mu w 2010 roku tytuł, artysta odebrał w tej właśnie sali. I nie bez powodu, bowiem te
wnętrza i ta scena są mu szczególnie bliskie. To tutaj, jako wykładowca Zakładu
Edukacji Muzycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza odkrywa przed studentami tajniki muzycznego świata. To także
tutaj z jego inicjatywy zrodził się pomysł zorganizowania pierwszego w Polsce
Konkursu Kompozytorskiego dla młodych twórców. Promocyjna działalność artysty
jest nie do przecenienia. Wszędzie podkreśla on, że jest kaliszaninem z urodzenia
i serca.
Proszę o wręczenie nagrody panu Mieczysławowi Szcześniakowi.
Szanowni państwo! Prezydent Miasta przyznał Medale „Honorowy Przyjaciel
Kalisza”. W tym roku otrzymują je:
- Thomas Hunsteger-Petermann,
- Marlene Rometsch,
- Ulrich Kroker,
- Wolfgang Komo,
- Stefania Wodzińska,
- Józef Spież,
- Towarzystwo Miłośników Kalisza.
Oto sylwetki wyróżnionych:
Thomas Hunsteger-Petermann, nadburmistrz miasta Hamm. Od 17 lat wspiera
partnerską współpracę Kalisza i Hamm, zarówno tę na szczeblu samorządowym, jak
i tę mniej formalną. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości jaką darzy nasze
miasto, udało się zintensyfikować wspólne działania dotyczące głównie tematów
istotnych społecznie, takich jak autyzm, czy przeciwdziałanie przemocy
i uzależnieniom od środków odurzających. Doskonale rozwija się też współpraca na
płaszczyźnie kultury i edukacji. Widocznym jej przejawem stała się stała muzyczna
wymiana i wspólne koncerty lokalnych zespołów i solistów. Kluczowym elementem
w partnerstwie naszych miast jest bez wątpienia wymiana młodzieży. Od 18 lat trwają
i wciąż nabierają nowych kształtów, kontakty kaliskiego Młodzieżowego Domu
Kultury z bliźniaczą instytucją u naszych niemieckich partnerów. To również dzięki
pomocy pana Nadburmistrza i Urzędu Miasta Hamm oraz miejscowego Klubu
Międzynarodowego, studenci kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM,
w ramach unijnego programu ERASMUS, mogli odbyć praktyki w placówkach
oświatowych i kulturalnych w Hamm i Münster.

12

Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panu Thomasowi
Hunsteger-Petermannowi.
Drodzy goście! Marlene Rometsch. Od kilkunastu lat aktywnie działa
w Międzynarodowym Klubie Hamm, gdzie odpowiedzialna jest głównie za kontakty
z Kaliszem. To jej pasji i zaangażowaniu różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje
i nieformalne grupy społeczne zawdzięczają zainicjowane kontakty i wspólne projekty.
Najnowszym pomysłem Marlene Rometsch jest nawiązanie kontaktów pomiędzy
działającymi w Kaliszu i Hamm, organizacjami pozarządowymi. Do Kalisza
przyjeżdża od lat i do tego samego zachęca innych. Organizując podróże studyjne po
Polsce, zawsze uwzględnia Kalisz na trasie zwiedzania. Ogromnie życzliwa
kaliszanom i wszelkim inicjatywom wzajemnej współpracy, jest dobrym duchem tej
nieformalnej strony partnerstwa obu miast. Wspólnie z mężem Wolfgangiem są
prawdziwymi ambasadorami Kalisza w Hamm.
Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” pani Marlene Rometsch.
Drodzy goście! Ulrich Kroker. Były wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka
niemieckiego i historii, obecnie na emeryturze. W latach 90-tych radny Rady Miejskiej
w Hamm. Jego związki z Kaliszem mają już niemal dwudziestopięcioletnią historię. To
z jego inicjatywy narodziło się i wspaniale rozwija do dziś, partnerstwo pomiędzy
I Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka a Gymnasium Hammonense. To życzeniem
Ulricha Krokera było, by, rozpoczętą jeszcze w latach 90-tych współpracę z Kaliszem,
opartą głównie o sprawy gospodarcze i społeczne, rozszerzyć o kwestie dotyczące
kultury i tym samym zapewnić naszemu partnerstwu dalszy rozwój. Niemałe znaczenie
miało tu powstanie Stowarzyszenia Most Kultury Hamm-Kalisz, w którym od początku
pełni funkcję prezesa. Celem stowarzyszenia, które liczy obecnie ponad 50 członków,
jest właśnie inicjowanie i wspieranie wzajemnych kontaktów miast w zakresie kultury,
jak również dbałość o poprawne stosunki polsko-niemieckie. Ulrich Kroker to
prawdziwy przyjaciel Kalisza i Liceum im. A. Asnyka.
Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panu Ulrichowi
Krokerowi.
Szanowni państwo! Wolfgang Komo. Wieloletni nauczyciel w Gymnasium
Hammonense w Hamm, obecnie na emeryturze. Współpracę z Kaliszem rozpoczął
w roku 1991, kiedy to będąc członkiem delegacji Rady Miejskiej Hamm złożył
w naszym mieście pierwszą wizytę towarzyszącą podpisaniu umowy o partnerstwie.
Oprócz zaangażowania w rozwój kontaktów międzyszkolnych, aktywnie włączał się też
w szereg wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Wraz z Ulrichem
Krokerem uczestniczył w pracach nad utworzeniem, we współpracy z Wydziałem
Pedagogiczno-Artystycznym UAM, nagrody i Akademii Letniej imienia Ericha
Lütkenhausa. Współtworzył też Stowarzyszenie Most Kultury Hamm-Kalisz, w którym
pełni obecnie funkcję skarbnika.
Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panu Wolfgangowi
Komo.
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Szanowni państwo! Stefania Wodzińska. Urodziła się w Chełmcach k. Inowrocławia,
ale po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w roku 1962 życie swoje związała z Kaliszem. Pracę zawodową
rozpoczęła w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, następnie była
polonistką w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2. Po odejściu na emeryturę nie
zrezygnowała z kontaktów z młodzieżą kaliskich szkół i aktywności społecznej. Jej
działalność zawodową oraz społeczną doskonale charakteryzują słowa Janka Bytnara
„Rudego”: Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą.
Zgodnie z tą maksymą żyje i pracuje do dziś. Służba jest jej życiową dewizą. W niej też
upatruje sensu pracy nad kształtowaniem osobowości, honoru, uczciwości
i odpowiedzialności młodych Polaków i kaliszan. Za swoje osiągnięcia w pracy
zawodowej oraz wieloletnią i pełną zaangażowania działalność społeczną i kulturalną
Stefania Wodzińska uhonorowana została licznymi nagrodami i odznaczeniami. Jest
też Honorowym Członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” pani Stefanii
Wodzińskiej.
Drodzy Goście! Józef Spież. Od 1988 roku, a więc od chwili powstania Osiedla
„Dobro”, mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Pełniąc funkcję
przewodniczącego Rady Osiedla, a także będąc członkiem zarządu, aktywnie włączał
się w szereg służących osiedlu i miastu przedsięwzięć i czynów społecznych, jak
budowa centrali telefonicznej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, czy wodociągu. To
dzięki jego osobistemu zaangażowaniu udało się wybudować ul. Korczak, na której
powstaniu zyskali nie tylko mieszkańcy osiedla. To z jego inspiracji i przy wsparciu
Sołectwa Dobrzec, udało się po wielu latach uregulować sytuację prawną terenów
użytkowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, co nie tylko zapobiegło
likwidacji tej niezwykle ważnej w tym rejonie miasta placówki oświatowowychowawczej, ale też zapewniło jej dalszy rozwój. Na wniosek Józefa Spieża udało
się też odbudować mogiłę por. Eugeniusza Euzebiusza Jankowskiego, uczestnika
Powstania Styczniowego, którego szczątki pochowano na cmentarzu w Dobrzecu
w 1920 r.
Proszę o wręczenie Medalu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” panu Józefowi Spieżowi.
Szanowni państwo! Towarzystwo Miłośników Kalisza. Od 40 lat zrzesza kaliszan,
którzy sentyment i przywiązanie do rodzinnego miasta poświadczają społeczną pracą.
Obecnie stowarzyszenie liczy 154 członków i setki sympatyków, którzy niestrudzenie
działają na rzecz miasta i jego mieszkańców. Aktywnie włączają się w obchody
ważnych dla miasta jubileuszów i rocznic. Organizują liczne imprezy naukowe,
oświatowe i artystyczne, plenery i konkursy związane z Kaliszem. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje fakt rozpoczęcia na dużą skalę ruchu absolwenckiego szkół,
jako formy integracji środowiskowej i pokoleniowej wokół pracy dla miasta.
Towarzystwo Miłośników Kalisza to również działalność wydawnicza. Oprócz
popularnych broszur z cyklu „Spotkania z Kaliszem”, których pomysłodawcą
i autorem był znany kaliski artysta grafik i regionalista Władysław Kościelniak,
stowarzyszenie wydało też szereg innych, ciekawych pozycji. W uznaniu wieloletniej
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działalności służącej popularyzacji i dokumentowaniu dorobku historycznego
i współczesnego miasta towarzystwo było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.
Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza” dla Towarzystwa Miłośników Kalisza odbierze
jego prezes, pan Jerzy Grajek.
Po każdej laudacji nastąpiło wręczenie godności oraz kwiatów przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, Prezydenta Miasta Kalisza, a także
Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej oraz wybrzmiała fanfara grana przez muzyków.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał Mieczysław Szcześniak, który podkreślił, że
Kalisz go stworzył, Kalisz go stwarza. Zawsze mówi, że jest kaliszaninem. Wbrew
powiedzeniu, że prorok we własnym kraju nie jest ceniony, podziękował w imieniu
wszystkich nagrodzonych, że doceniono „swojaków”.
Podziękowanie w szczególnym jubileuszu 25-lecia współpracy partnerskiej wygłosił
również Thomas Hunsteger-Petermann, nadburmistrz Miasta Hamm.
Robert Kuciński – serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życząc
niesłabnącego zapału i wytrwałości, satysfakcjonujących chwil w codziennej pracy
oraz wielu jeszcze przedsięwzięć budzących uznanie w oczach społeczeństwa. Bardzo
proszę o zajęcie miejsc na widowni.
Szanowni państwo!
Na tym zakończyliśmy ceremonię dekoracji tegorocznych laureatów nagród miejskich.
Dziękujemy wszystkim wyróżnionym oraz muzykom Filharmonii Kaliskiej, którzy
towarzyszyli nam podczas całej uroczystości: Paweł Kulczycki, Szymon Półtorak,
Cristian Pitis, Tobiasz Michna i Wojciech Musiał.
Życzenia z okazji Święta Miasta oraz Sesji Rady Miejskiej Kalisza złożyli również
goście obecni podczas uroczystości:
- Andrzej Wojtyła, senator Rzeczypospolitej Polskiej,
- Jan Kłysz, wicestarosta kaliski,
- Zdzisław Mielczarek, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
- Monika Kostrzewa, prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
- Magdalena Pisarska-Krawczyk, rektor-elekt Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
- Ziemowit Borowczak, wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
oraz Paweł Osiewała, prezydent Miasta Sieradza.
Następnie konferansjerzy kontynuowali – drodzy goście! Serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności dla miasta i jego mieszkańców nadesłali także:
- ks. Stanisław Napierała, biskup Kaliski, Senior,
- pan Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
- prof. Wanda Wiłkomirska, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza,
- ks. Infułat Jan Sikorski,
15

- pani Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- pani Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- pani Beata Tarczyńska, starosta Powiatu Gnieźnieńskiego,
- prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni,
- gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Kamiński, komendant Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej.
Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Plichtę, przewodniczącego Rady Miejskiej
Kalisza.
Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza – szanowni państwo,
dobiegła końca oficjalna część naszego dzisiejszego spotkania. Zamykam XXIV,
Uroczystą Sesję z okazji Święta Miasta Kalisza. Proszę jednak nie opuszczać tej
pięknej sali, bowiem przed nami jeszcze jeden punkt programu – recital Mieczysława
Szcześniaka, laureata Nagrody Miasta Kalisza. Zapewniam, że wrażeń nie zabraknie.
Następnie nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Podziękowano również
wojom z Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej.
Robert Kuciński – szanowni państwo! Nadszedł czas na szczególny występ – przed
państwem Mieczysław Szcześniak, laureat Nagrody Miasta Kalisza!
Po recitalu głos zabrali konferansjerzy – serdecznie dziękuję za uświetnienie
dzisiejszego wieczoru wspaniałym recitalem, dzięki któremu Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej Kalisza stała się jeszcze bardziej wyjątkowa.
Mieczysławowi Szcześniakowi towarzyszyli wybitni kaliscy artyści:
- Fryderyk Stankiewicz, fortepian,
- Jakub Śmigielski, I skrzypce,
- Kamila Gryska, II skrzypce,
- Barbara Krawczyk, altówka,
- Iwona Gorgol, wiolonczela.
A teraz – w imieniu Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza
– zapraszamy do hallu, piętro niżej na toast okolicznościowy, za pomyślność miasta
i mieszkańców.
Dziękując za możliwość poprowadzenia dzisiejszej uroczystości, żegnają się
z państwem – Karina Zachara i Robert Kuciński. Do zobaczenia!

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Protokołowała:
10.06.2016 r. E. Pastuszak
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