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Zarządzenie  588/2020
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 15 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z  2020 r.  poz.  713) oraz § 1 zarządzenia Nr 219/2019 Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 414/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2020 r.
w  sprawie  nadania  tytułu  „Honorowy  Przyjaciel  Kalisza”  otrzymuje  brzmienie  jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta. 

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik 
       do zarządzenia Nr 588/2020

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 października 2020 r.

Barbara Pawlak

Urodziła się w Kaliszu i mieszka tu do dzisiaj. Po prawie 35 latach pracy zawodowej zajęła
się działalnością społeczną na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

W 1989 roku rozpoczęła bardzo bogatą, różnorodną działalność w Kole Terenowym
Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Kaliszu,  wspólnie  z  jego  założycielem,
śp. Marianem Szewczykiem, osobą bardzo oddaną tej idei. Nadrzędnym celem działalności
było  szerzenie  wiedzy  o  chorobie  oraz  świadomości  wpływu  na  jej  przebieg,  a  także
informowanie o sposobach skutecznego leczenia celem zapewnienia jak najlepszej  jakości
życia  diabetyków.  Sama  chorując  na  cukrzycę,  znała  te  wszystkie  problemy  i  dobrze
wiedziała jak pomagać. Przede wszystkim chciała pomagać.
Do realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez panią Barbarę zawsze chętnie przyłączali
się mieszkańcy Kalisza.

20 lat później, w roku 2009, z inicjatywy pani Barbary, doszło do przekształcenia Koła
w samodzielną  jednostkę,  tj.  Kaliskie  Stowarzyszenie  Chorych  na  Cukrzycę,  którego
prezesem jest do dziś.
Uczestniczyła w spotkaniach szkoleniowych, realizowanych dla organizacji pozarządowych.
Dzięki  zdobytej  wiedzy,  kierowała  działalnością  Stowarzyszenia  z  coraz  większą
skutecznością.  Jej  działania  skierowane  są  nie  tylko  do  ludzi  chorych  –  członków
Stowarzyszenia  -  ale  również  społeczności  Kalisza;  obejmują  one  coraz  więcej  akcji
profilaktycznych. 
To z  jej  inicjatywy,  przy  wsparciu  Urzędu Miasta  Kalisza,  zrealizowano  wiele  ważnych,
wartościowych projektów: 
- profilaktycznych, np. coroczne badania poziomu cukru we krwi dla mieszkańców miasta
w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą,
- dla diabetyków, np. „Jak żyć z cukrzycą”, „Warsztaty edukacyjne dla chorych na cukrzycę”,
comiesięczne spotkania edukacyjne z diabetologiem oraz wiele innych.

W  ten  sposób  pani  Barbara  Pawlak,  dzięki  swojej  wielkiej  pasji  działania,
zaangażowaniu  społecznemu  i  wrażliwości  na  potrzeby  drugiego  człowieka  stworzyła
organizację, która realizuje działania prozdrowotne w Kaliszu.
Stowarzyszenie jest cenną wizytówką naszego Miasta.

Pani  Barbara  z  wielkim  zaangażowaniem  realizuje  założone  cele,  często  kosztem
własnego wypoczynku, nie oczekując nic w zamian. Co bardzo ważne, swoim zapałem zaraża
i potrafi zaangażować do wspólnego działania wiele innych osób.

Mimo zmagania  się  z  własną  chorobą,  jest  niestrudzona  i  nigdy  nie  utraciła  woli
pomagania  innym.  Z  całą  pewnością  powinna  dołączyć  do  grona  zacnych  osób
uhonorowanych przez władze Miasta Kalisza.


