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Szanowny Panie,

odnosząc się do Pańskiej interpelacji, na wstępie chciałbym docenić Pana inicjatywę
i podziękować za poddanie pomysłu na upamiętnienie  tak ważnego wydarzenia w historii
Polski,  jakim  była  Bitwa  Warszawska.  Udział Polaków,  a  przede  wszystkim  kaliszan,
w  konkursie  o  randze  międzynarodowej pod hasłem Viktoria  Warszawska  1919-1920,
zasługuje na pochwałę i wyróżnienie. Dzięki niemu młodzież wzmocniła poczucie tożsamości
narodowej,  przywołała  pamięć  o  istotnych  faktach  historycznych  naszego  narodu.  Jestem
niezmiernie dumny, że to właśnie kaliszanka została laureatką tego konkursu i reprezentowała
nasze miasto. 

Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę, iż prawa autorskie do projektu tabliczki
laureatki  zostały  przekazane  przez  opiekuna  prawnego  dziecka  Zrzeszeniu  Nauczycieli
Polskich w Ameryce, nie jest możliwe ponowne wykorzystanie tego wytworu, ponieważ stał
się  on  de  facto  własnością  organizatora  ww konkursu.  Ponadto  w Kaliszu,  na cmentarzu
wojskowym na Majkowie,  znajduje się Kaplica Stefana Waltera,  majora  piechoty Wojska
Polskiego,  kawalera  Orderu  Virtuti  Militari  i  jest  to  jedno  z  najbardziej  znanych  oraz
oznaczonych  już  miejsc  w  Kaliszu  mających  na  celu  oddanie  hołdu  bohaterom  zmagań
z bolszewicką Rosją. Nadmieniam również, że kaplica ta została gruntownie odnowiona oraz
znajduje  się  już  na niej  tablica  informacyjna.  Biorąc  pod uwagę powyższe  fakty,  nie  ma
potrzeby  dodatkowego  oznaczenia  miejsc  związanych  ze  zmaganiami  Polski  z  Rosją
bolszewicką.
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Ostatnio do mieszkańców miasta dotarła pozytywna informacja o sukcesie jednej  z 
kaliszanek, która zwyciężyła w konkursie Przystanku Historycznego IPN Chicago  „Victoria 
warszawska 1920-2020”. Efektem jej pracy jest piękny projekt tabliczki który będzie upamiętniał 
groby bohaterów wojny polsko- bolszewickiej na amerykańskiej ziemi. W związku z powyższym 
zadaje pytanie:
- Czy możliwe jest, z uwzględnieniem praw autorskich, aby tabliczki wg projektu kaliszanki, 
oznaczały miejsca pochówku, bohaterów zmagań z bolszewicka Rosją znajdujące się w Kaliszu?

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość


