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Radna Rady Miejskiej Kalisza 

w odpowiedzi na Pani interpelacjç ztozon^ podczas sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 4 wrzeénia 
2014 r. w sprawie dodatkowych srodkôw na realizacjç projektu KaWsz - Feniks 1914-2014, uprzejmie 
informujç, ze wysokosc srodkôw, ktôra zostala przeznaczona w 2014 roku na realizacjç obchodôw 
100-lecia zburzenia Kalisza wyniosia 980.000 z\. 
Na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27 sierpnia 2014 r. zosta* 
przedstawiony i omôwiony catkowity plan oraz czçéciowe roziiczenie realizacji projektu Kalisz - Feniks 
1914-2014. Kwota, ktôra pozostala, zostala przeznaczona m.in. na powtôrn̂  realizacjç widowiska 
multimedialnego / narodzç sic znowu. Jak Feniks, o czym poinformowano podczas Komisji. Tak 
prezentuje sic catoéc dziataiî zwi^zanych z 100. rocznicq zniszczenia Kalisza, nie ponad to, co zostalo 
przedstawione nie jest juz planowane. 

Z kolei odnosnie Pani zapytania dotycz^cego kosztôw organizacji wizyty Bronislawa Komorowskiego 
w Kaliszu w dniu 3 sierpnia 2014 r., pozwalam sobie przekazac Pani nastçpuĵ ce informacje. 

Przede wszystkim na wstçpie pragnç zauwazyc, ze wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miala 
charakter prestizowy i stanowila dopetnienie i ukoronowanie obchodôw 100-lecia zburzenia Kalisza, 
ktôre byly uroczyscie obchodzone przez caly rok i na ktôre skiadalo sic szereg wydarzeri kulturainych. 
Wérôd nich znalaziy sic m. in. otwarcie wieikoformatowej wystawy plenerowej Kalisz. Sierpien 1914 na 
ulicach miasta, wyj^tkowe widowisko swiatia i dzwiçku / narodzç s/ç znowu. Jak Feniks czy koncert 
Filharmonii Kaliskiej pod batut^ Adama KIocka z udziatem najwiçkszej gwiazdy muzyki alternatywnej 
w Poisce - Dawida Podsiadto. 

DIatego uwazam, i.e w iaden sposôb nie mozna postrzegac wizyty prezydenckiej pary w Kaliszu 
w charakterze nadmiernego czy zbçdnego wydatku, zwlaszcza ze caikowite koszty, jakie poniosia 
w zwi^zku z tym Kancelaria Prezydenta Miasta, wyniosly ok. 8500 z< brutto. 

)DE DUCHEM NAJSTARSZ'̂  ASTO W PC 



Trudno zresztq traktowac tç wizytç w kategoriach czysto materiainych, skoro dziçki obecnoéci 
prezydenta kraju mieszkaricy Kalisza poczuli sic docenieni, odniesli wrazenie, ze tragiczny los, jaki 
spotkai ich miasto sto lat temu, jest przedmiotem uwagi najwazniejszych przedstawicieli w kraju, zas 
relacje medialne tylko potwierdzily ten fakt. Wystarczy przejrzec doniesienia prasowe, relacje 
telewizyjne czy informacje, ktôre pojawity sic w Internecie, a ktôrych skrôt pozwalam sobie zat^czyc. 
0 wizycie na biezqco informowaly znacz^ce portale internetowe (gazetawyborcza.pl; prezydent.pl; 
onet.pl, interia.pl), obszerne relacje nadafy stacje telewizyjne (TVP - Teleexpress, Wiadomoéci, TVP 
Poznati; TVN24; Polsat News) i radiowe (Radio Merkury), nie wspominaj^c o lokainych mediach, dia 
ktôrych wizyta stanowila kluczowy punkt programu. 

Pragnç Pani^ takze zapewnic, ze o wizycie prezydenta kraju zostaly poinformowane wszystkie liczqce 
sic stacje telewizyjne, radiowe, tytuly prasowe i portale internetowe, wszyscy chçtni otrzymali 
stosowne akredytacje i przybyli na uroczystosci z udzialem prezydenta. Byc moze Pani oczekiwania 
wobec mediôw byly trochç nadmierne, nie od dzis bowiem wiadomo, ze najiepiej sprzedaje sic 
sensacja, a wizyta Prezydenta Komorowskiego w Kaliszu przebiegla zgodnie z planem, bez zadnych 
potkniçc ze strony organizatorôw, co tylko dobrze swiadczy o profesjonalizmie naszych pracownikôw. 
Prezydent Komorowski dotozyl takze starah, aby jego wizyta nie miala charakteru czysto oficjalnego 
1 znalazi czas, by przywitac sic z mieszkahcami naszego miasta i pobawiô z dziecmi na Glôwnym 
Rynku w zabawç edukacyjnq Zbuduj mnie - Twôj Kalisz. 
Zatem nie mogç sic dopatrzyc zadnych niedocî gniçc ze strony Kancelarii Prezydenta Miasta, ktôre 
wediug Pani mialy doprowadzic do medialnej porazki wspomnianej wizyty. Porazka bylaby wtedy, 
gdyby zdarzyta sic w trakcie tej wizyty jakas tragedia, zamach, chyba jednak zaden kaliszanin nie 
zyczylby sobie, aby relacje telewizyjne byiy peine obrazôw nieszczçscia z Kalisza. Zamiast tego 
mielismy sprawnie i profesjonalnie zorganizowanq wizytç najwyzszego dostojnika Rzeczypospolitej 
Polskiej i zdjçcia peine usmiechôw i zyczliwych usciskôw, ktôre z pewnosci^ pokazaly Kalisz jako 
miejsce w peini odrodzone po tragedii 1914 r., radosne i tçtnî ce zyciem, przyjazne wobec gosci 
z kraju i ze swiata. I z pewnoécî  o taki przekaz medialny nam wszystkim chodzilo. 




