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Dziękuję za zainteresowanie postacią i zasługami dla dziejów Kalisza i Wielkopolski księcia Bolesława
Pobożnego. Cieszy mnie też inicjatywa  Fundacji im. Bolesława Pobożnego, która zaowocowała organizacją Dni
Księstwa Kaliskiego.

Pragnę  uprzejmie  poinformować  Pana  Radnego,  że  w  merytorycznej  części  przygotowywanej  
w  kaliskim  ratuszu  ekspozycji  multimedialnej  poświęconej  dziedzictwu  historyczno-kulturowemu  Kalisza  
i regionu, postać księcia Bolesława Pobożnego znajdzie należne jej miejsce. Zwiedzający będą mogli poznać
osobę księcia jako władcę, który ulokował Kalisz na nowoczesnym wówczas prawie niemieckim i przyczynił się
do ukształtowania znaczącej pozycji naszego miasta, fundatora pierwszego w Wielkopolsce kościoła i klasztoru
franciszkanów oraz kościoła parafialnego św. Mikołaja.

Szczególne  wyartykułowane  będzie  znaczenie Statut  kaliskiego  nadanego  przez  księcia  Bolesława
Pobożnego  w  1264  r.  kaliskim  Żydom,  który  gwarantował  tej  społeczności  i  wolność  wyznawania  religii
mojżeszowej, organizowania wspólnot religijnych zgodnie z wymogami judaizmu, pełną swobodę gospodarczą
oraz  bezpieczeństwo,  zarówno  mienia  jak  i  życia.  Wyjmował  Żydów  spod  prawa  miejskiego  
i poddawał pod sądownictwo książęce.  Dokument nazywany jest także wielką kartą  wolności  żydowskich
w  Polsce  i  stanowi  jeden  z  najpiękniejszych  aktów  liberalizmu  polskiego  w  dziejach  Europy.  B ył
wyrazem z jednej  strony dobrze  rozumianego interesu państwa,  a z  drugiej  gościnności  i  tolerancji  wobec
przybyszów, mimo różnic religijnych, obyczajowych, a także językowych. 

Ponadto, w Sprawdzaniu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta na lata  2017-
2018  Kalisza,  za  okres  2017-2018,  z  którym  Państwo  Radni  będą  mieli  okazję  zapoznać  się  podczas
wrześniowych komisji   -  w Priorytecie II,  Kierunek 3.  Rozwój edukacji  i  popularyzacji  wiedzy o dziedzictwie
kulturowym, szeroko omówione zostały  działania wprowadzone kaliskich szkołach nt. historii miasta i regionu,
przez instytucje kultury i liczne stowarzyszenia, przy naszym wsparciu. Uważam zatem, że na polu popularyzacji
wiedzy o czasach księcia Bolesława Pobożnego dzieje się wiele dobrego.

Odnosząc się natomiast do poruszonej przez Pana Radnego kwestii budowy pomnika księcia Bolesława
Pobożnego  jestem zdania,  że  wymaga  ona  szerokiej  i  wielopłaszczyznowej  dyskusji  społecznej  i  naukowej.
Należy  bowiem  rozważyć  różne  formy  upamiętnienie  dokonań  księcia,  tak  aby  spełniały  one  oczekiwania
współczesnych  kaliszan  i  turystów  (np.  wytyczenie  szlaku  turystycznego  obejmującego  dzieła  architektury
powstałe z fundacji księcia, mural, gry miejskie, działania artystyczne, etc.) i dobrze wpisywały się krajobraz
kulturowy Kalisza.
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