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ERFURT (RFN)

W dniach  9 i 10 sierpnia do Erfurtu pojechali z wizytą przedstawiciele miasta Kalisza z Grzegorzem
Sapińskim na czele. Miasto Erfurt zaprosiło swoje zaprzyjaźnione miasta z okazji  obchodzonego w
roku 2017 w całych Niemczech 500-lecia Reformacji oraz 24. edycji Festiwalu na Stopniach Katedry.
Oprócz delegacji  z  Kalisza  w programie uczestniczyli  też  goście  z  węgierskiego Györ,  bułgarskiego
Lovetch  oraz  Moguncji.  W  programie  pobytu  znalazło  się  zwiedzanie  Erfurtu  szlakiem  miejsc
związanych z Marcinem Lutrem, który jeszcze jako student prawa, a później jako zakonnik w klasztorze
augustianów  eremitów  o  najsurowszej  regule,  spędził  tam  prawie  10  lat  swojego  życia.  W  sali
recepcyjnej ratusza odbyło się oficjalne spotkanie zagranicznych delegacji z nadburmistrzem Erfurtu,
Andreasem  Bauseweinem  oraz  przedstawicielami  Urzędu  Miejskiego.  Zwieńczeniem  dwudniowej
wizyty miał  być plenerowy spektakl  opery "Trubadur" Giuseppe Verdiego na malowniczym tle 70
schodów między erfurcką katedrą i kościołem św. Sewera. Niestety pogoda zmusiła widzów do zejścia
z trybun i przerwania spektaklu.

W XXXVII Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza 1 października wzięło udział 4 zawodników z miast  z
Erfurtu. Goście przebywali w Kaliszu od soboty, 30 września, do  poniedziałku i wtorku 2 października.
Poza udziałem w biegu głównym goście z Erfurtu zwiedzili Kalisz oraz mieli okazję kibicować piłkarzom
ręcznym podczas meczu MKS z Meble Wójcik Elbląg.

HAMM (RFN)

Udział w tradycyjnym raucie w dniu  1 marca oraz spotkania i rozmowy z przedstawicielami różnych
dziedzin, były celem wizyty Grzegorza Sapińskiego w partnerskim  mieście Hamm (Niemcy). Podczas
uroczystego wieczoru włodarz miasta Kalisza wygłosił  przemówienie, podkreślające dotychczasową
współpracę  z  Hamm  w  trakcie  ostatnich  25  lat,  która  niezależnie  od  następujących  zmian
politycznych, administracyjnych i gospodarczych wciąż jest bardzo żywa. Na zakończenie uroczystości
nadburmistrz  miasta  Hamm  przekazał  na  ręce  przedstawicieli  miast  partnerskich  szczególne
pozdrowienia z podpisami wszystkich obecnych na raucie gości, na znak przyjaźni wraz z serdecznymi
pozdrowieniami dla mieszkańców tych miast: Kalisza, Oranienburga i Afyonkarahisar od Hamm. Była
to  okazja  do  spotkania  z  pierwszymi  burmistrzami  Hamm, którzy  rozpoczęli  partnerstwo naszych
miast:  z  panią Sabine Zech oraz Jürgenem Wielandem. Włodarz Kalisza wykorzystał  też okazję do
rozmowy z przedstawicielami Międzynarodowego Kluby Hamm (I.C.H.), by omówić bieżące projekty
oraz pomysły na nowe pola współpracy. Wcześniej  tego samego dnia Grzegorz Sapiński  odwiedził
siedzibę klubu piłki ręcznej ASV, którego drużyna również w tym roku weźmie udział w sierpniowym
turnieju Szczypiorno Cup i przekazał oficjalne zaproszenie na ręce kapitana drużyny, Jakoba Macke.
Odwiedził też szkołę zawodową im. Friedricha Lista, kształcącą w specjalizacjach ekonomia, samorząd
i   informatyka  oraz   kampus  dość  młodej  Szkoły  Wyższej  Hamm-Lippstadt,  oferującej  studia
licencjackie i magisterskie m. in. na kierunkach związanych z technologią biomedyczną, mechatroniką,
inżynierią  ekonomiczną,  projektowaniem,  informatyką  czy  psychologią  w  biznesie.  W  programie
wizyty  znalazło  się  też  spotkanie   w  Urzędzie  ds.  Azylantów  i  Uchodźców  oraz  w  restauracji  
Denkma(h)l, prowadzonej jako zakład włączający dla osób wykluczonych z rynku pracy z chorobami
psychicznymi. Organizacją prowadzącą restaurację jest Zakon Maltański, który w ramach tej inicjatywy
oprócz nauki zawodu (kucharza, pomocnika kucharza, kelnera) oferuje też szeroko rozumianą terapię
dla osób jeszcze niezdolnych do podjęcia nauki i pracy w restauracji. Pobyt w Hamm zakończył się



spotkaniem z  nadburmistrzem miasta  Hamm, Thomasem Hunstegerem-Petermannem w siedzibie
władz miasta. 

W dniach  7-11 czerwca z okazji  Święta Miasta Kalisz odwiedzili  przedstawiciele zaprzyjaźnionych i
partnerskich  miast:  z  Heerhugowaard  (Holandia),  Martina  (Słowacja),  Hamm (Niemcy),  Kamieńca
Podolskiego (Ukraina), Hautmont (Francja), La Louviere (Belgia) oraz Figueres (Hiszpania)

Hamm reprezentowali: Dr. Karl-Georg Steffens, wiceprezes Towarzystwa  Rozwoju Gospodarczego 
Hamm, Anita Ciszewski – radna, Horst Hülsmann – Biuro Rady Miasta Hamm, Marlene i Wolfgang 
Rometsch – Międzynarodowy Klub Hamm, Ulrich Kroker, Wolfgang Komo – Most Kultury Hamm – 
Kalisz.
W programie pobytu znalazło się m.in. udział w uroczystej sesji  Rady Miejskiej,  otwarcie wystawy
holenderskich artystów w Wieży Ciśnień oraz spotkanie w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
gdzie  zaprezentowało  się  Centrum  Innowacji  z  Hamm,  Miasto  Martin,  kaliski  Enterprise  Europe
Network  oraz  gospodarz  spotkania.  Rozmowy  dotyczyły  głównie  kontaktów  na  płaszczyźnie
gospodarczej. 

W  związku  ze  zwieńczeniem  obchodów  roku  Stefana  Szolca-Rogozińskiego  do  Kalisza  przyjechali
goście z Hamm: po dwie osoby z  Międzynarodowego Klubu Hamm oraz Most Kultury:  Marlena i
Wolfgang Rometsch, Wolfgang Komo i Ulrich Kroker - przebywali w Kaliszu w dniach 23-26.11.2017.

HAUTMONT (Francja)

W  dniach  1  i  2  lipca w  Hautmont  odbywał  się  13.  festiwal  cyrkowy  „Belle-Île”,  który  cieszy  się
ogromną popularnością i od lat stanowi sztandarową imprezę organizowaną u naszych francuskich
partnerów.  W różnych częściach miasta  swoje  umiejętności  prezentowali  artyści  cyrkowi.  Podczas
wizyty  we  Francji  prezydent  Grzegorz  Sapiński  zapoznał  się  z  rozwiązaniami  transportowymi,
zastosowanymi dla transportu kołowego, kolejowego i rzecznego, odwiedził również odnowiony port.
Burmistrz Wilmotte zapoznał  prezydenta z  rozwojem Hautmont w ostatnich latach, szczególnie w
dziedzinie budownictwa mieszkalnego i handlowego. Program spotkania obejmował również wizytę w
Centrum Kulturalnym, Muzeum Szkła w Sars-Poteries i mleczarni - serowni w Saint Aubi.  Wizyta miała
na  celu  zainicjowanie  rozmów  na  temat  przyszłorocznych  projektów,  które  mają  uczcić  60-lecie
partnerstwa między naszymi miastami i na nowo ożywić współpracę. 

W dniach  7-11 czerwca z okazji Święta Miasta Kalisz, Hautmont (Francja) reprezentowały Françoise
Caille – prezes Komitetu Hautmont – Kalisz oraz Tatiana Sissoëff – skarbnik

W programie pobytu znalazło się m.in. spotkanie w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,  gdzie
zaprezentowało się Centrum Innowacji z Hamm, Miasto Martin, kaliski Enterprise Europe Network
oraz gospodarz spotkania. Rozmowy dotyczyły głównie kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej.

W  związku  ze  zwieńczeniem  obchodów  roku  Stefana  Szolca-Rogozińskiego  do  Kalisza  przybyły
przedstawicielki Komitetu Hautmont-Kalisz: Urszula Jędrzejak i Josefa Lasselin. Goście przebywali w
Kaliszu w dniach 23-26.11.2017.



16  grudnia 3  osoby  z  Kalisza  odwiedziły  partnerskie  Hautmont  we  Francji.  Edward  Prus,
wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza,  Ewa  Milewska,  dyrektor  Stowarzyszenia  Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej  oraz Urszula  Bogaczyk,  zastępca naczelnika  Wydziału  Kultury i  Sztuki,  Sportu i
Turystyki UM w Kaliszu, wzięli udział w dorocznym przedświątecznym jarmarku i przekazali produkty
od  firm  z  Kalisza  i  regionu  Komitetowi  Hautmont-Kalisz,  który  prowadzi  współpracę  z  naszym
miastem.  Kaliszanie  spędzili  ten  dzień  bardzo  intensywnie.  Na  początek  spotkali  się  z  miejscową
Polonią.  Następnie  zostali  zaproszeni  na  rozmowy z  przedstawicielami  Rady Miejskiej  (Marie-Jose
Leroy,  Josepha  Lasselin)  i  pracownikami  merostwa  (Dominique  Bodziak).  Po  południu  nasi
przedstawiciele  mieli  okazję  podziwiać  Jarmark  Bożonarodzeniowy,  obejmujący  prawie  sto  stoisk,
podczas którego przez kilka dni – od 14 do 18 grudnia - mieszkańcy i turyści w świątecznej scenerii
mogą  spróbować  smakołyków,  obejrzeć  przedstawienia,  pokazy  fajerwerków  i  uczestniczyć  w
koncertach. W sobotę w pobliskim kościele królowała muzyka gospel. Na stoisku Komitetu Hautmont-
Kalisz  produkty  polskich  firm  z  naszego  regionu:  słodycze,  sery,  wędliny,  przetwory  warzywne  i
wędliny cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

HEERHUGOWAARD (Holandia)

W dniach 7-11 czerwca z okazji Święta Miasta Kalisz odwiedzili przedstawiciele zaprzyjaźnionych i 
partnerskich miast; Heerhugowaard (Holandia) reprezentowali artyści: Yvonne Alting, Peter Groot 
oraz Netty Bleichrodt-Vegter, których wystawa w Wieży Cisnień miała podkreślić 25 jubileusz 
współpracy między Heerhugowaard i Kaliszem. 

W programie pobytu znalazło  się  m.in.  udział  w uroczystej  sesji  Rady Miejskiej  oraz spotkanie  w
Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W dniach od  23 do 25 czerwca na  zasadzie  wzajemności  w Heerhugowaard odbyła  się  wystawa
kaliskich  artystów:  Krystyny  Pachulskiej,  Izabelli  Symanowicz,  Wiktora  Jędrzejaka,  Janusza
Lewandowskiego  i  Jarosława  Napory.  W  galerii  Kunstkerk  w  Heerhugowaard  zaprezentowano
wystawę  prac  Krystyny  Pachulskiej,  Izabelli  Symanowicz,  Wiktora  Jędrzejaka,  Janusza
Lewandowskiego  i  Jarosława  Napory.  Na  wernisaż  przybyli  przedstawiciele  władz  miasta
partnerskiego na czele z burmistrzem Bertem Blase. Netty Bleichrodt, koordynator projektu wymiany
artystów z ramienia galerii Kunstkerk, przekazała na ręce obecnego włodarza Heerhugowaard oraz
Jana  Stuifbergena,  który  25  lat  temu  jako  burmistrz  podpisywał  umowę  partnerską  z  miastem
Kaliszem, okolicznościowe prezenty, przekazane przez prezydenta Grzegorza Sapińskiego i Andrzeja
Plichtę,  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Kalisza  podczas  uroczystej  sesji  Rady  Miejskiej  Kalisza.
Wystawa spotkała się ze sporym zainteresowaniem miłośników sztuki.  Podczas trzydniowej wizyty
(23-25 czerwca) artyści odwiedzili także Alkmaar,  Artfarm Rustenburgerweg i słynne Rijkmuseum z
dziełami Rembrandta w Amsterdamie. Program pobytu objął również udział w Artparade w Heiloo i
spotkanie  z  holenderskimi  artystami  Marian  de  Wit  i  Janem  Gilling’iem.  Wystawa  była  częścią
obchodów jubileuszu 25-lecia współpracy Kalisza i Heerhugowaard.

KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)

W  dniach  27-29  marca br.  przebywali  w  Kaliszu  goście  z  partnerskiego  Kamieńca  Podolskiego
(Ukraina).  Delegacja  liczyła  5  osób,  z  Burmistrzem  Mychajło  Symaszkewyczem.  Wizyta  dotyczyła
podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy Ukraińskim Uniwersytetem Państwowym w Kamieńcu



Podolskim,  reprezentowanym  przez  Rektora   prof.  Serhija  Kopylowa  a  Wydziałem  Pedagogiczno-
Artystycznym w Kaliszu  UAM w Poznaniu,  reprezentowanym przez  Dziekana-  prof.  dr  hab.  Piotra
Łuszczykiewicza.  Ponadto  rozmawiano  na  temat  zintensyfikowania  działań  i  dalszego  ożywienia
współpracy  między  miastami.  Goście  uczestniczyli  także  w  debacie  publicznej  nt.  „Ożywienia
współpracy  z  miastami  partnerskimi  i  zaprzyjaźnionymi  Kalisza  w  dobie  globalnej  wioski”,  odbyli
spacer po najciekawszych zakątkach Kalisza. 

W dniach od  19 do 21 maja w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) przebywała delegacja Kalisza, która
przyjęła zaproszenie władz naszego partnerskiego miasta. Okazją do spotkania było święto Kamieńca
Podolskiego.  Kalisz  reprezentowali:  wiceprezydent  Barbara  Gmerek,  radna  Małgorzata  Zarzycka,
wiceprzewodnicząca  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji  Europejskiej  oraz  Profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr hab. Maciej Guźniczak, Prodziekan Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ds. sztuki i  współpracy międzynarodowej.  Na święto miasta
przybyło dwanaście delegacji reprezentujących Litwę, Łotwę, Serbię oraz Słowację. Z naszego kraju,
poza delegacją kaliską, przybyli przedstawiciele samorządów z Lublina, Sanoka, Głogowa, Zawiercia,
Częstochowy,  Krakowa  i  Tarnowa  Podgórnego.  Podczas  uroczystej  sesji  Rady  Miasta  Kamieńca
Podolskiego życzenia w imieniu władz i mieszkańców Kalisza złożyła wiceprezydent Barbara Gmerek.
Uroczyste spotkanie władz miejskich z delegacjami partnerskich miast uświetniła krótkim koncertem
fortepianowym radna Małgorzata Zarzycka, która zagrała m. in. Poloneza g-moll Fryderyka Chopina.
Natomiast profesor Maciej Guźniczak zaprezentował w murach kamienieckiego magistratu autorskie
grafiki  opatrzone  wspólnym  tytułem  "Graficzny  punkt  widzenia".  W  czasie  tej  krótkiej,  bardzo
intensywnej wizyty, trwającej od wieczora 19 maja do godzin porannych 21 maja, nasza delegacja
znalazła czas,  aby przyjąć zaproszenie Rektora Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim.
Podczas  wizyty  w  murach  uczelni,  która  za  rok  będzie  obchodziła  stulecie  swojego  istnienia,
przedstawiciele miasta zapoznali się z historią, osiągnięciami oraz planami na przyszłość kamienieckiej
Alma Mater.  Jedną  z  poznanych  tam osób  była  profesor  Natalia  Ursu  –  kierownik  Katedry  Sztuk
Plastycznych,  która  zaprezentowała  prace  swoich  wychowanków  oraz  przekazała  zaproszenie  dla
kaliskich  studentów  na  wyjazd  plenerowy  do  Kamieńca  Podolskiego.  Oficjalny  program  delegacji
rozszerzono o audiencję u biskupa Leona Dubrawskiego. Dla osób potrzebujących, na ręce biskupa,
przekazane  zostały  przez  wiceprezydent  Barbarę  Gmerek  i  radną  Małgorzatę  Zarzycką  produkty
spożywcze  kaliskich  producentów.  Przedstawicielki  kaliskiej  delegacji  nawiązały  kontakt  z  Mają
Górską,  szefową  departamentu  ds.  rozwoju  infrastruktury  będącego  odpowiednikiem  Kaliskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości oraz izby gospodarczej.  Podczas wizyty nie zabrakło również rozmów
na temat wymiany kulturalnej i ewentualnej współpracy z kaliskimi instytucjami kultury i oświaty. Nasi
przedstawiciele  zawieźli  do  Kamieńca  Podolskiego  nie  tylko  regionalne  produkty,  ale  i  foldery
prezentujące  kaliski  biznes:  klaster  spożywczy,  Runotex,  Haft,  czy  Kaliskie  Zakłady  Przemysłu
Terenowego.  Wiceprezydent  Barbara  Gmerek  skorzystała  też  z  okazji,  aby  nawiązać  kontakty  i
wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami innych polskich samorządów.

W dniach  7-11 czerwca z okazji  Święta Miasta Kalisz odwiedzili  przedstawiciele zaprzyjaźnionych i
partnerskich  miast.  Kamieniec  Podolski  (Ukraina)  reprezentował  mer  Mychajło  Symaszkiewicz  z
małżonką. W programie pobytu znalazło się m.in. udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, otwarcie
wystawy  holenderskich  artystów  w  Wieży  Ciśnień  oraz  spotkanie  w  Kaliskim  Inkubatorze
Przedsiębiorczości. 



LA LOUVIERE (Belgia)

W dniach  7-11 czerwca z  okazji  Święta Miasta Kalisz odwiedzili  przedstawiciele zaprzyjaźnionych  
i partnerskich miast. La Louviere (Belgia) reprezentowała Danièle Staquet – radna – z małżonkiem. 

W programie pobytu znalazło się m.in. udział w uroczystej sesji  Rady Miejskiej,  otwarcie wystawy
holenderskich artystów w Wieży Ciśnień oraz spotkanie w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W  XXXVII  Międzynarodowym  Biegu  Ptolemeusza  wzięło  udział  4  zawodników  z  belgijskiego  La
Louviere. Goście przebywali w Kaliszu od soboty, 30 września do  3 października. W poniedziałek 2.10
biegacze spotkali się z Grzegorzem Sapińskim.

MARTIN (Słowacja)

W dniach  26 i  27 maja  Kalisz odwiedziła  delegacja z  Martina,  miasta partnerskiego na Słowacji.
Okazją do wizyty w grodzie nad Prosną był Festiwal Kuchni i Podróży. W Kaliszu gościli przedstawiciele
burmistrza:  Ján  Zuberec,  Główny  Kontroler  Miasta  Martin,  były  radny  Rady  Miejskiej,  Andrea
Jančošková  z  Biura  Burmistrza  i  Ľubomír  Dzurec,  urzędnik  w  Wydziale  Administracyjno-
Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Martinie, a także Ivona Hanáková z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Delegacja w sobotę zwiedziła Kalisz w towarzystwie młodzieży – uczennic klasy międzynarodowej z II
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki,  Agnieszka Brzęcka i  Gabriela Hoffmann. Alina
Rzepiak, nauczycielka języka angielskiego w klasie międzynarodowej, koordynator programu matury
międzynarodowej  w  II  LO,  oprowadziła  po  budynku  szkoły,  prezentując  nowoczesne  pracownie  i
laboratoria. Podczas wizyty omawiano temat współpracy II LO z gimnazjum Viliama Paulinyho-Tótha.
Członkowie  delegacji  wybrali  się  także  na  Festiwal  Kuchni  i  Podróży,  organizowany  w  ramach
obchodów roku Stefana Szolca-Rogozińskiego. Wysłuchali prezentacji Dominika Szmajdy, podróżnika,
wydawcy,  założyciela   Fundacji  im.  Kazimierza  Nowaka,  który  opowiadał  o  swoich wyprawach do
Afryki. O przyszłych polsko-słowackich projektach z przedstawicielami burmistrza Martina rozmawiali:
Andrzej  Plichta,  przewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza  i  radna  Małgorzata  Zarzycka,
wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej.

Przedstawiciele  Miasta  Kalisza  wzięli  udział  w  Dniach  Świętego  Marcina,  które  w  dniach  9  –  11
listopada odbywały  się  w  słowackim  Martinie.  Kalisz  reprezentowali:  Zbigniew  Włodarek,
wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Kalisza,  Małgorzata  Wojczak-Olejnik  z  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Dariusz Hybś, komendant Straży Miejskiej Kalisza i  Agnieszka
Tomaszewska,  zajmująca  się  współpracą  międzynarodową.  W  programie  znalazło  się  spotkanie
podsumowujące  trójstronny  projekt  dla  młodzieży  szkolnej,  zrealizowany  w  ramach  programu
Erasmus+, ponadto otwarcie wystawy artystów z Serbii oraz udział w lokalnym festiwalu. Komendant
kaliskiej straży miejskiej spotkał się z funkcjonariuszami Miejskiej Policji z Martina, w celu wymiany
doświadczeń  zawodowych.  Dni  te  były  również  okazją  do  uczczenia  20.  rocznicy  podpisania
partnerstwa  między  Kaliszem i  Martinem.  Jubileuszowi  była  poświęcona  wieczorna  gala,  podczas
której 21 wiceprzewodniczący Zbigniew Włodarek, odczytał słowa prezydenta Grzegorza Sapińskiego,
skierowane  do  naszych  słowackich  przyjaciół.  Trzeba  zaznaczyć,  że  20  lat  wcześniej  Zbigniew
Włodarek jako ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej tę umowę osobiście podpisał. Oprócz Kalisza
w  Martinie  przebywały  rownież  reprezentacje  innych  miast  partnerskich:  Hoogeveen  z  Holandii,
Békescsaba z Węgier, Jičín z Czech oraz Báčsky Petrovec z Serbii.



PRESTON (Wielka Brytania)

W  związku  ze  zwieńczeniem  obchodów  roku  Stefana  Szolca-Rogozińskiego  do  Kalisza  przybył
Burmistrz Preston Brian Rollo z małżonką. Goście przebywali w Kaliszu w dniach 23-26.11.2017 i wraz
z  gośćmi  z  innych  miast  partnerskich  i  z  Kamerunu  brali  udział  w  spotkaniach  i  konferencjach
tematycznych.

PTUJ (Słowenia)

W dniach 25 i 26 lutego Grzegorz Sapiński przebywał w najstarszym mieście w Słowenii, Ptuj na 
zaproszenie burmistrza tego miasta, Mirana Senčara. 
Podczas spotkania włodarze obu miast potwierdzili wolę współpracy, wyrażoną w liście intencyjnym, 
podpisanym w sierpniu 2011 roku. 

Po obu stronach istnieje wola ożywienia kontaktów, szczególnie w zakresie wymiany kulturalnej i 
gospodarczej.
Jedną z propozycji na najbliższy rok jest wymiana biegaczy - w czerwcu odbędzie się w Ptuj sztafeta, 
na którą zaproszeni zostaną 4 biegacze, natomiast również 
cztery osoby z Ptuj wezmą udział w kaliskim biegu Ptolemeusza.
Podczas tych dwóch dni Prezydent Miasta Kalisza prowadził również rozmowy z radną Rady Miejskiej 
Ptuj, Metką Petek Uhan.
Grzegorz Sapiński wziął również udział w tradycyjnych obchodach zakończenia karnawału, tzw. 
Kurentovanju, obchodzonym z wielkim rozmachem przez mieszkańców miasta,  gości z innych 
słoweńskich miast oraz zza granicy.  

Również władze Ptuj wystąpiły w karnawałowych strojach: zarówno burmistrz Miran Senčar, jego 
zastępca Gorazd Orešek, pracownicy Urzędu Miejskiego, a także inni goście wraz z delegacjami z miast
partnerskich, których gospodarze miasta powitali w miejscowym ratuszu.

FIGUERES (Hiszpania)

W  Święcie  Miasta  Kalisza  wraz  z  gośćmi  z  miast  partnerskich  i  zaprzyjaźnionych  uczestniczyła
reprezentacja  hiszpańskiego  Figueres:  Maria  Rosa  Vila Juanhuix.  Burmistrz  Amer,  Joaquim  Felip
Gayolà. Radny Figueres - Pierwszy Wiceprezes Rady Regionalnej Alt Emporda, ADRINOC, Wiceprezes
ARCA Stowarzyszenie  Inicjatyw  wiejskich  Katalonii,   Patronat  turystyczny  Girona  -  Costa  Brava,
Monika Grygier, prezes Idea Stowarzyszenie Kulturalne i  Josep Miquel Montserrat, Amer. W dniu 10
czerwca został podpisany list intencyjny między Figueres i Kaliszem. 

ŁOWECZ (Bułgaria)

Na  zaproszenie  prezydenta  Grzegorza  Sapińskiego  przybyli   Cornelia  Marinowa,  burmistrz  miasta
Łowecz oraz Petar Tsolov,  przewodniczący Rady Miejskiej  Łowecz.  W dniu  24 listopada  prezydent
Grzegorz Sapiński oraz Cornelia Marinova, burmistrz miasta Łowecz podpisali  list  intencyjny,  który
inicjuje współpracę obu miast w oparciu o ich doświadczenia, wynikające z bogatej historii, kultury i
tradycji.  Dokument  stanowi  deklarację  chęci  partnerstwa  oraz  długoterminowej  współpracy  i



współdziałania. Wspieranie kontaktów między instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami oraz
wymiana  doświadczeń  w dziedzinach  edukacji,  kultury,  sportu,  turystyki,  gospodarki  i  organizacji
pozarządowych to założenia listu sygnowanego 24 listopada przez włodarzy obu miast.  Zgodnie z
treścią  dokumentu,  Kalisz  i  Łowecz  będą  dążyć  do  nawiązania  przyjacielskich  stosunków  między
szkołami, uczelniami wyższymi, środowiskami naukowymi i akademickimi. Dołożą również wszelkich
starań, by zapoczątkować i rozwijać obustronną współpracę w dziedzinie kultury, sportu i turystyki,
włączając  w  to  organizację  wspólnych  przedsięwzięć  o  charakterze  kulturalnym,  sportowym  i
turystycznym oraz wymianę osiągnięć w tej dziedzinie. List intencyjny podpisano w trzech wersjach
językowych: polskiej, bułgarskiej oraz angielskiej.

W odniesieniu do innych kontaktów zagranicznych współpraca Miasta w roku 2017 przedstawiała
się następująco:

W dniu 7 lutego prezydent Grzegorz Sapiński  spotkał się z Mikołajem Jarmolukiem – radcą Ambasady
Ukrainy  w RP  oraz  z  Jerzym Rejtem –  przedstawicielem Związku  Ukraińców w Polsce  i  Markiem
Łukaniukiem – przedstawicielem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Goście  przybyli do Kalisza w
celu zapoznanie się ze stanem faktycznym cmentarzy, na których spoczywają żołnierze ukraińscy na
terenie miasta i  podjęcia właściwych kroków na rzecz ich renowacji  oraz ożywienie i  zacieśnienie
współpracy z kaliskim samorządem w kwestii upamiętnienia roli żołnierzy atamana Semena Petlury
walczących u boku wojsk polskich z Rosją w 1920 r. Goście poinformowali, że zgodnie z pierwotnymi
założeniami odtworzenia cmentarza ukraińskiego w Szczypiornie – chcą przystąpić do II etapu jego
rewaloryzacji tj. przeprowadzić inwentaryzację cmentarza, wykonać projekt rewaloryzacji cmentarza
poprzez  odtworzenie  nagrobków  w  ilości  ok.  50,  uzgodnić  go  z  Wojewódzkim  Konserwatorem
Zabytków i zrealizować.

W dniu 4 kwietnia w Kaliszu gościła 6-osobowa delegacja z rumuńskiego  Okręgu Sibiu. Goście wzięli
udział  w oficjalnym spotkaniu  z  Prezydentem Miasta  Kalisza,  Grzegorzem Sapińskim oraz  z  radną
Małgorzata Zarzycką, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i Rady Miejskiej Kalisza.  Następnie grupa
rumuńskich samorządowców zwiedziła wystawę na wieży ratuszowej, bazylikę i Park Miejski.  Celem
wizyty  r  gości  z  Rumunii  jest  nawiązanie  współpracy  gospodarczej  z  Wielkopolską.   Rumuńskiej
delegacji  towarzyszyła  delegacja  z  poznańskiego  urzędu  marszałkowskiego,  z  wicemarszałkiem
Krzysztofem  Grabowskim  na  czele.  Goście  z  Rumunii  przebywali  w  Kaliszu  i  w  Wielkopolsce  na
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W dniach 22-28.11.2017 przebywali w Kaliszu znamienici goście z Kamerunu -  przyjechali do naszego
miasta, by uczestniczyć w podsumowaniu obchodów Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego, kaliszanina,
odkrywcy Kamerunu. W dniu 23.11.2017r.  gościli w Ratuszu: Jego Wysokość Wódz Wielebny dr Ekoka
Andrew Molindo, Mirosława Etoga – Konsul Honorowa RP w Kamerunie oraz Alexis Etoga – wojskowy
doradca  prezydenta  Kamerunu.  Goście   w  ramach  swojej  wizyty  w  Kaliszu  wzięli  udział  w  sesji
popularno-naukowej  „Śladami  Stefana  Szolca-Rogozińskiego”,  odwiedzili  Cmentarz  Ewangelicki,  na
którym spoczywają rodzice podróżnika, obejrzeli wystawę w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Byli
również  gośćmi  honorowymi  podczas  sobotniego  koncertu  Richarda  Bony  z  udziałem  Orkiestry
Symfonicznej  Filharmonii  Kaliskiej  oraz  połączonych  chórów  kaliskich.  W  dowód  uznania,  za
wyjątkowe  zaangażowanie  w  organizację  roku  Stefana  Szolca-Rogozińskiego  prezydent  Grzegorz
Sapiński odznaczył Jego Wysokość Wodza Wielebnego oraz Mirosławę Etogę tytułem „Honorowego
Przyjaciela  Kalisza”.  Sylwetki  odznaczonych  osób,  prezentowane  w  załączniku  do  Zarządzenia  nr



714/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Przyjaciel  Kalisza”:  Dr  Ekoka  Andrew  Molindo  -  pastor  Zjednoczonego  Kościoła  Metodystów  w
Kamerunie,  władca  zamieszkujący  rejon  ludu  Mondoli.  Ekoka  Molindo  jest  praprawnukiem  króla
Akemy,  od  którego  Rogoziński  zakupił  część  słynnej  wyspy  Mondoleh,  na  której  powstała  baza
Polaków  w 1883  roku.  Mirosława  Etoga  -  konsul  honorowy  RP  w  Yaounde,  stolicy  Kamerunu,  z
pochodzenia ostrowianka.

27 listopada w Berlinie odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja Miast Partnerskich 2017 pod hasłem
„Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości” , w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Miejskiego  w  Kaliszu.  Przedmiotem  międzynarodowej  dyskusji  były  partycypacja  obywatelska  w
samorządzie, ochrona klimatu i środowiska, a także problematyka polsko-niemieckich relacji. W skład
delegacji  z  Kalisza  weszli:  Kamila  Czyżak-Kościelak,  pełniąca  obowiązki  naczelnika  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki, Piotr Cieślak, kierownik Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej oraz
Agnieszka  Tomaszewska,  inspektor  do  spraw  współpracy  międzynarodowej.  Dyskusje  panelowe
poświęcone były tematom:
- Miasta jako fora partycypacji – partycypacja obywatelska w samorządzie,
- Zielone Miasto – wkład miast na rzecz ochrony klimatu i środowiska,
- Pamięć polsko-niemiecka w kontekście europejskiej kultury pamięci.
Konferencja z udziałem przedstawicieli  wielu samorządów z całej  Polski  i  Niemiec, była okazją do
wymiany  wiedzy  i  doświadczeń  w dziedzinach  budżetu  obywatelskiego,  ochrony  środowiska  oraz
kultury i dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sawsan Chebli, pełnomocnik kraju
związkowego Berlin przy Federacji  i  Sekretarz Stanu do spraw zaangażowania obywatelskiego oraz
spraw  międzynarodowych,  Rainer  Sontowski,  sekretarz  stanu  w  Federalnym  Ministerstwie  Spraw
Zagranicznych  oraz  prof.  Andrzej  Przyłębski,  Ambasador  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Republice
Federalnej Niemiec.

Stowarzyszenie Szczypiorno

W  dniu  22  marca Grzegorz  Sapiński  wraz  ze  Stowarzyszeniem  Szczypiorno  wystosował  oficjalne
zaproszenie do drużyny piłki ręcznej z Dunkierki USDK na sierpniowy turniej Szczypiorno Cup 2017.
Trener drużyny, Patrick Cazal, dwukrotny mistrz świata jako zawodnik narodowej reprezentacji Francji,
zadeklarował swoje duże zainteresowanie udziałem w turnieju.  

W  dniach  od  4  do  6  sierpnia w  Kaliszu  gościli  sportowcy  z  Francji.  Drużyna  piłki  ręcznej  z
renomowanego klubu USDK Dunkierka  przyjechała  na zaproszenie Prezydenta  Miasta  Kalisza  oraz
Stowarzyszenia „Szczypiorniak”, by uczestniczyć w czwartej edycji Turnieju Szczypiorno Cup. Drużyna
gości,  po  zaciętej  walce,  zdobyła  wysokie  drugie  miejsce.  Warto  wspomnieć,  że  zaproszenie
francuskiego  klubu  do  Kalisza  zainicjowali  partnerzy  z  francuskiego  Hautmont,  którzy  w  swoim
mieście nie maja drużyny piłki ręcznej.



Inne:

 Szkoła Podstawowa Nr 8

W ramach projektu  Cambridge Penfriend polegającym na współpracy  z  innymi  szkołami  z  całego
świata  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  8  w  Kaliszu  mają  możliwość  wymiany  korespondencji  i
drobnych  upominków.  Korespondencja  prowadzona  jest  w  języku  angielskim.  Pod  nadzorem
nauczyciela  języka  angielskiego  Piotra  Forysiaka  uczniowie  opisują  swoje  rodziny,  szkołę,
zainteresowania itp. Listy opatrzone są widokówkami, fotografiami lub rysunkami ukazującymi Kalisz.
W roku 2017 w projekcie uczestniczyli  chłopcy z klasy VA - 15 osób, którzy dwukrotnie wysyłali  i
otrzymywali listy ze szkoły w Ploesti w Rumunii oraz sześcioro uczniów klas trzecich, którzy drogą
elektroniczną wysłali oraz otrzymali listy ze szkoły z Doan Thi Diem Ha Long w Wietnamie. 

Szkoła Podstawowa Nr 9

Od 1  września 2017 r. realizuje działania z zakresu współpracy międzynarodowej.
Partnerem zagranicznym jest:  Homoktövis Általános Iskola Budapest Węgry.
We  współpracę  ze  szkołą  na  Węgrzech  zaangażowało  się  15  uczniów  z  klasy   7a   pod  opieką
nauczyciela języka niemieckiego Małgorzaty Matuszak - ze szkoły partnerskiej  16 uczniów, także  z
klasy 7, pod opieką Rity Horvath.
W ramach współpracy odbywa się wymiana korespondencji w języku niemieckim. Uczniowie opisują
swoje rodziny, zainteresowania. Aby uczniowie z Węgier poznali polską kulturę i obyczaje w okresie
świąt  Bożego  Narodzenia  do  korespondencji  dołączone  były  także  płyty  z  nagranymi  w  szkole
scenkami pieczenia pierników oraz nagrane w 2-językach (polskim i niemieckim) kolędy.

Młodzieżowy Dom Kultury

W 2017 roku 15 osobowa grupa wychowanków i nauczycieli z MDK była gośćmi Jugendzentrum w
Hamm. W dniach  od 15 do 23 lipca młodzież  wzięła  udział  w warsztatach Stop Movie,  w czasie
których polsko-niemieckie zespoły tworzyły filmy animowane. W czasie wolnym zwiedzali  bliższą i
dalszą okolicę, mieli czas na integrację, doskonalenie kompetencji językowych, poznanie zwyczajów i
tradycji gospodarzy.

 I Liceum Ogólnokształcące 

10 czerwca nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Miasta Hamm najlepszej absolwentce,
Marcie Lorenc i najlepszemu germaniście wśród uczniów, Olafowi Adamczykowi. Nagrodę wręczyli
pan  Wolfgang  Komo  i  pan  Ulrich  Kroker  ze  stowarzyszenia  Kulturbrücke  z  Hamm,  Niemcy;  list
gratulacyjny od Burmistrza Hamm przeczytała pani Anita Ciszewski z Rady Miasta Hamm. 

W  dniach  7  do  13  września odbyła  się  kolejna  wymiana  z  Gimnazjum  Hammonense  z  Hamm,
Nadrenia Westfalia, Niemcy.  Tym razem 16 uczniów pod opieką pań Beaty Sieradzkiej i Małgorzaty
Mencel  zapoznało  się  z  codziennym  życiem  młodzieży  niemieckiej  mieszkając  w  ich  domach
rodzinnych,  realiami  szkolnymi,  poznali  Zagłębie  Ruhry.  Niemieccy  gospodarze  i  opiekun,  pan
Alexander  Fox  przygotowali  bardzo  ciekawy  pięciodniowy  program:  zwiedzanie  Hamm  z
uwzględnieniem polskich akcentów, Bochum i Muzeum Górnictwa, zwiedzanie Dortmundu, udział w
zajęciach w szkole, praca nad wspólnym projektem: ”Jak postrzegamy siebie nawzajem  w mediach”,



wizyta w ratuszu i serdeczne przyjęcie przez panią Burmistrz Simshäuser. Nie zabrakło też wspólnych
wieczornych atrakcji i miło spędzonej z rodzinami gospodarzy niedzieli.  

W listopadzie gościli w I LO Wolfgang Komo i Ulrich Kroker ze stowarzyszenia Kulturbrücke z Hamm,
Niemcy, wieloletni przyjaciele szkoły. Podczas wizyty omówiono kolejne przyznanie nagród Burmistrza
Hamm oraz pomysły uczczenia 25-lecia współpracy szkół. 

W listopadzie szkoła gościła Burmistrza Preston, pana Briana Rollo. Celem wizyty było przedstawienie
szkoły, jej historii oraz nawiązanie współpracy ze szkołą średnią w Preston. 

II Liceum Ogólnokształcące

Młodzież oraz nauczyciele z II  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu od lat
współpracują  ze szkołą  Berger  Scholengemeenschap w Bergen w Holandii.  Współpraca polega na
corocznej wymianie młodzieży. W wymianie w roku szkolnym 2016/2017  wzięło udział  razem 20
uczniów, po 10 z każdej ze szkół oraz po 2 nauczycieli. 
Grupa  Holendrów przebywała w Kaliszu w dniach 27 marca - 1 kwietnia, natomiast uczniowie II LO z
Kalisza  wzięli udział w wyjeździe do Holandii  w dniach 29 maja - 3 czerwca.

Od  2004 roku II LO współpracuje również ze szkołą  Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martin na
Słowacji.  Na  zaproszenie  dyrekcji  szkoły  oraz  władz  miasta  Martin  w  dniach  18-21  października
delegacja II LO w Kaliszu w składzie: dyrektor Maria Żubrowska-Gil, wicedyrektor Paweł Wiśniewski,
koordynator matury IB Alina Rzepiak uczestniczyła w uroczystościach 150-lecia istnienia  Gymnázium
Viliama  Paulinyho  –  Tótha  v  Martin.  W  czasie  pobytu  w  szkole  została  odnowiona  deklaracja  o
współpracy między  szkołami,  uzgodniono dalsze kierunki  współdziałania oraz realizację wspólnych
projektów. 

III Liceum Ogólnokształcące

Wymiana międzyszkolna ze szkołami Zernike College w Haren, Holandia oraz Obchodna Akademia w
Martinie, na Słowacji.
W dniach  3 - 8 kwietnia  grupa uczniów z III LO wyjechała na wymianę do Holandii. W programie
wymiany  były  zajęcia  warsztatowe  językowe  i  kulturowe,  zajęcia  sportowe  oraz  wycieczki  do
Amsterdamu oraz na wyspę Schiermonnikoog. W wyjeździe brało udział 30 uczniów i 3 opiekunów.
W tym samym terminie druga grupa wyjechała na Słowację do Martina. W programie wymiany były
zajęcia kulturowe oraz wycieczki do Smokowca w Tatry oraz do Banskiej Bystrzycy. Grupa liczyła 8
osób i 2 opiekunki.
W dniach od  15 – 20 października goszczono w Kaliszu dwie grupy z tych samych szkół – Zernike
College w Holandii oraz Obchodna Akademia w Martinie. Grupa holenderska liczyła 33 osoby i do
opieki nad nią zaangażowanych było 33 uczniów szkoły. Grupa słowacka liczyła 11 osób i opiekowało
się nimi 11 uczniów naszej szkoły. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych – kulturowych i
językowych  oraz  wycieczkach  do  Kłodawy  (zwiedzanie  kopalni),  Warszawy  (zwiedzanie  Starówki,
wizyta i seans w Planetarium Centrum Nauki Kopernik).

V Liceum Ogólnokształcące



V Liceum Ogólnokształcące w roku 2016 przystąpiło do programu Erasmus+ . Projekt  nosi nazwę „On
the move” (W ruchu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Przewidywany czas realizacji projektu: od
01.10.2016r. do 30.09.2018r.                                                                                 
W ramach projektu nawiązano międzynarodową współpracę z następującymi szkołami partnerskimi: 
- GYMNASIUM MARIENSCHULE (Hildesheim, Niemcy),
- ASS DE SAINT SAUVEUR DE MAZAMET (Mazamet, Francja),
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ VIALE DELLA RESINTENZA” (Cesena,  Włochy),
- ISTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA IES ARROYO DE LA MIEL ( Benelmadena, Hiszpania).
Celem  projektu  jest  propagowanie  wśród  młodych  ludzi  idei  swobodnego  przemieszczania  się,
wolności  myśli  i  opinii,  a także wzrost  odpowiedzialności  za własną naukę.  Priorytetem programu
Erasmus+ jest walka z uprzedzeniami wobec uchodźców  i migrantów. 
W roku 2017 V LO regularnie realizowało zadania w zakresu współpracy międzynarodowej w ramach
wspomnianego  programu  Erasmus+  .  Poza  systematycznym  kontaktem  mailowym,  video-
konferencjami reprezentacja szkoły wzięła udział w dwóch wizytach zagranicznych.
W dniach 18-24 marca grupa młodzieży z V LO przebywała w niemieckim miasteczku Hildesheim w
szkole Gymnasium Marieschule. Wyjazd do Niemiec to druga konferencja projektowa i kolejna okazja
do  spotkania  ze  szkołami  partnerskimi  z  Włoch,  Hiszpanii,  Francji  i  Niemiec.  Grupie  młodzieży
towarzyszyły nauczycielki Małgorzata Trzcińska oraz Sylwia Kwarcińska (koordynator projektu). Polską
szkołę reprezentowało sześć uczennic.   
Pierwszy  dzień rozpoczął  się  od prezentacji  każdej  ze  szkół,  podczas których uczestnicy  spotkania
poznawali miasta, państwa swoich partnerów. W kolejne dni uczniowie brali  udział w warsztatach
dotyczących lat  50.  i  60 ze  szczególnym uwzględnieniem mody,  architektury,  ekonomii  i  jedzenia.
Uczestnicy programu mieli możliwość zwiedzenia fabryki Volkswagena w Wolfsburgu, zapoznali się z
prezentacją  przygotowaną  przez  pracowników  zakładu,  którzy  sami  jako  emigranci  przybyli  do
Niemiec z Włoch w latach 50-tych. Ponadto, młodzież mogła zobaczyć jak powstają najnowsze modele
samochodów. Ważnym dla uczniów momentem były przygotowania do wywiadów z imigrantami z
Polski, Włoch, Hiszpanii i Francji mieszkającymi obecnie w Niemczech. 
W dniach od 11 do 18 listopada reprezentacja V LO przebywała Hiszpanii. Grupa pięciorga uczniów
działających  w  projekcie  wraz  z  nauczycielkami  p.  Bogną  Śniegulą  i  p.  Sylwią  Kwarcińską-
koordynatorem projektu gościła w szkole I.E.S Arroyo De La Miel Instituto Público En Benalmádena
(Málaga). 
Wyjazd  obfitował  w  regularne  spotkania  projektowe  i  konferencje  z  kolegami  z  Francji,  Włoch,
Niemiec  i  Hiszpanii.  Ważnym  punktem  programu  było  spotkanie  z  Burmistrzem  miasta,  a  także
zwiedzanie Benelmadeny z jej zabytkową częścią. Dużym przeżyciem dla uczestników projektu było
spotkanie z wolontariuszami organizacji ASIS, która wspiera uchodźców, a także z sami osobami, które
potrzebują  pomocy.  Młodzież  miała  okazję  poznać  działalność  Czerwonego  Krzyża  z  Malagi.
Wolontariusze  zachęcali  do  pomocy  uchodźcom  i  imigrantom.  Po  spotkaniu  z  wolontariuszami
uczniowie  z  poszczególnych  państw  przedstawiali  opracowane  wcześniej  prezentacje  na  temat
migracji we własnych krajach. 


