
RAPORT O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIASTA KALISZA 
ZA ROK 2019

Święto Miasta Kalisza
W  dniach  od  6  do  9  czerwca  w  Kaliszu  przebywały  delegacje  miast  partnerskich
i zaprzyjaźnionych,  w  sumie  25  osób:  z  Hamm,  Hautmont,  Kamieńca  Podolskiego,
La Louviere,  Martina,  Preston i  Łowecz.  Goście  uczestniczyli  w  uroczystej  sesji  Rady
Miasta w dniu  7 czerwca, zwiedzili też Basztę Dorotkę i Skarbiec i obejrzeli miasto z
okien zabytkowego autobusu. Wzięli też udział w otwarciu wystawy artystów z Hamm
w Galerii  im.  J.  Tarasina  oraz  odsłonięciu  muralu  autorstwa  Tanji  Prill  z  Hamm
i Wojciecha Brewki, pochodzącego z Kalisza.

ERFURT (Niemcy)

W styczniu 2019 Miasto Erfurt zaprosiło artystę z partnerskiego Kalisza na „Sympozjum
dla  artystów  z  miast  partnerskich”  organizowane  w  ramach  Federalnej  Wystawy
Ogrodniczej  2021  roku,  które  było  początkowo  zaplanowane  na  2020  rok.  Kalisz
reprezentować będzie Lidia Głazik.

HAMM (Niemcy)

W dniach  od 6 do 8 marca przedstawiciele Kalisza przebywali w partnerskim Hamm.
Wizyta była okazją do rozmów na tematy związane ze zdrowiem, kulturą, rewitalizacją.
Delegacja wzięła także udział w uroczystym Raucie Miejskim, który odbywa się co roku
w  Środę  Popielcową.  Grzegorz  Kulawinek,  Wiceprezydent  Miasta  Kalisza  i  Grażyna
Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,  Sportu i Turystyki  rozmawiali  na temat
planowanych na 2019 i 2020 rok przedsięwzięć kulturalnych: wystawy prac Anny Bakow
i Osmana Bola w Galerii  Tarasina, odsłonięcia muralu, wykonanego przy współpracy
pochodzącego z Kalisza Wojciecha Brewki oraz Tanji Prill z Hamm, a także o koncercie
Ensemble Frédéric Filharmonii Kaliskiej w Hamm jesienią 2019 oraz organizacji wystawy
artystów z Kalisza w Hamm w 2020 roku. 
Podczas roboczego spotkania w Miejskiej Szkole Muzycznej w Hamm Maria Pawelec,
dyrektor PSM w Kaliszu i Philipp Marquardt, kierownik sekcji  akordeonu, przygotowali
i podpisali wspólny wniosek o dofinansowanie projektu polsko-niemieckich warsztatów
zwieńczonych koncertem,  zarówno w Kaliszu  jak  i  w Hamm, planowanych na jesień
2019. 
Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza, miała okazję
zapoznać  się  z  najnowszymi  działaniami  Miasta  Hamm,  zmierzającymi  do  rozwoju
miasta w nowych kierunkach. W planach jest powstanie nowej dzielnicy przy brzegu
kanału  i  połączenie  jej  ze  śródmieściem.  Mieszkania  modelowe  oferują  inteligentne
rozwiązania  dla  osób  starszych  i  mniej  sprawnych.  Kolejnym  istotnym  tematem,
omawianym  podczas  wizyty,  była  rewitalizacja  zachodniej  części  miasta.
Dr  Arkadiusz  Janiak,  dziekan  Wydziału  Rehabilitacji  i  Sportu  PWSZ  spotkał  się
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z przedstawicielem Wyższej Szkoły Hamm-Lippe, z którą kaliska uczelnia kilka lat temu
podpisała  umowę  o  współpracy.  Zwiedził  też  nowoczesne  dzienne  centrum
rehabilitacyjne  Reha  Bad  Hamm,  które  prowadzi  rehabilitację  z  zakresu  ortopedii,
kardiologii,  neurologii  i  onkologii  i  obejmuje  pacjentów  opieką  medyczną,  socjalną,
dietetyczną przez 3 tygodnie w godzinach od 8.00 do 16.00, zapewniając też transport
pacjenta z domu do centrum oraz transport powrotny.

Od 19 do 22 czerwca 14 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr  1  reprezentowało  nasze  miasto
na Międzynarodowej  Olimpiadzie  Specjalnej  w  Hamm.  W  olimpiadzie  wzięło  udział
około 800 zawodników z wielu krajów; startowali oni w kilkunastu dyscyplinach sportu.
Kaliszanie  o  najwyższe  laury  walczyli  w  czterech  z  nich:  pływanie,  badminton,
lekkoatletyka i kręgle. Reprezentanci Kalisza zdobyli łącznie 8 medali. 

W  dniach  od  22  do  25  sierpnia  w  Kaliszu gościła  dwunastoosobowa  delegacja
z partnerskiego miasta Hamm, z nadburmistrzem Thomasem Hunsteger-Petermannem
na czele. Pobyt w naszym mieście miała charakter studyjny.
Podczas  wizyty  samorządowcy,  którzy  od  niedawna  pełnią  ważne  stanowiska
w Urzędzie  Miejskim  w  Hamm,  poznali  Kalisz  i  sposób  funkcjonowania  tutejszego
samorządu.  Byli  wśród  nich  m.in.  naczelnicy  wydziałów,  radni,  dyrektorzy  instytucji
miejskich. Wzajemne doświadczenia wymieniali z przedstawicielami Wydziału Edukacji,
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Spraw Społecznych, z komendantami Straży Miejskiej
i Państwowej Straży Pożarnej.  Odwiedzili  również miejskie instytucje kultury,  placówki
oświatowe i opiekuńcze.
Goście  obejrzeli  też  obszar  rewitalizacji,  przykłady  działań  rewitalizacyjnych
prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz przez prywatnych inwestorów.
Nie zabrakło także zwiedzania samego Kalisza oraz Gołuchowa. Ponadto goście wzięli
udział w wydarzeniach kulturalnych, które akurat w ten weekend organizowane były
w naszym mieście. 

HEERHUGOWAARD (Holandia) 

Heerhugowaard  w  roku  2019  rozpoczęło  procedurę  scalającą  z  sąsiednią  gminą
Langedijk  w  jeden  organizm.  Od  1  stycznia  2020  formalnie  nastąpi  scalenie
administracji,  Ze  względu  na  zmniejszoną  administrację  i  możliwości  wsparcia,
współpraca między samorządami została ograniczona.

KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)

W dniach  od 25 do 28 lipca w Kaliszu przebywała delegacja z partnerskiego miasta
Kamieniec  Podolski  na  Ukrainie.  Do  Kalisza  przyjechali:  Mychajło  Simaszkewycz-
burmistrz  Kamieńca  Podolskiego,  Vadim  Sawczuk  -  zastępca  burmistrza;  Jana
Melniczuk  -  sekretarz;  Oleksandr  Gurski  -  główny  lekarz  ośrodka okołoporodowego
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w Kamieńcu Podolskim.  W piątek 26 lipca w ratuszu,  w 25.  rocznicę kontaktów obu
miast symbolicznie odnowiono porozumienie o współpracy.
Dokument podpisali prezydent Krystian Kinastowski i burmistrz Mychajło Simaszkewycz
w obecności przewodniczącego Rady Miasta Janusza Pęcherza oraz wiceprezydenta
Mateusza Podsadnego. Na zaproszenie prezydenta w spotkaniu uczestniczyli  także:
ks. Roman Woźniak, administrator Parafii Greckokatolickiej w Kaliszu wraz z małżonką
i Bogdan  Tustaniwskij  –  prezes  Zarządu  firmy  ProfiFlora.  Rozmowy  dotyczyły
współpracy  samorządów  Kamieńca  i  Kalisza  oraz  życia  społeczności  ukraińskiej
w Kaliszu  i  okolicy.
Przed spotkaniem w ratuszu goście z Ukrainy spotkali  się także z przedstawicielami
władz dwóch kaliskich uczelni: w WPA UAM, gdzie rozmawiano o współpracy w zakresie
edukacji  artystycznej  i  realizowanych  na  tym  polu  projektach  oraz  PWSZ
im. Prezydenta  Stanisława  Wojciechowskiego,  gdzie  mówiono  o  możliwościach
współpracy  w  zakresie  kształcenia  na  kierunkach  medycznych.
Goście odwiedzili  jeden z zakładów produkcyjnych Holdingu Colian. Zobaczyli,  m. in.
jak  powstają  wafle  Grześki.  Uczestniczyli  też  w  koncercie  w  ramach  "Muzycznego
Rynku"  oraz  zwiedzili  miasto  podczas  spaceru  po  śródmieściu  i  zabytkowym
autobusem.  Odwiedzili  też  Gołuchów,  gdzie  w  polsko-ukraińskim  plenerze
artystycznym  Zielona  Sztuka5  uczestniczyli  młodzi  ludzie  z  Kalisza  i  Kamieńca
Podolskiego.

W  dniach  od  4  do  6  listopada oficjalna  delegacja  Miasta  Kalisza  z  prezydentem
Krystianem  Kinastowskim  na  czele  gościła  w  Kamieńcu  Podolskim  w  związku
z ubileuszem 25-lecia współpracy miast.
Kalisz  reprezentowali:  prezydent  Krystian  Kinastowski,  wiceprezydent  Mateusz
Podsadny, Marcin Cieloszyk - naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Marian Durlej -
przewodniczący  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady  Miasta  Kalisza  oraz  Maciej
Witczak - prezes zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
Program  pobytu  obejmował  m.  in.  wizyty  w  placówkach  oświatowych,  oficjalne
spotkania oraz zwiedzanie najważniejszych obszarów miasta.
Kaliska  delegacja  odwiedziła  szkoły:  podstawową,  liceum,  Dziecięcą  Szkołę
Artystyczną oraz Dziecięcą Szkołę Muzyczną im. F. Ganitskiego. Przedstawiciele Kalisza
wzięli też udział w oficjalnym spotkaniu z Mychajło Simaszkewyczem, merem Kamieńca
Podolskiego, by omówić propozycje wspólnych działań na najbliższe lata.
W programie wizyty  na  Ukrainie  znalazł  się  także  objazd inwestycji  zrealizowanych
w Kamieńcu Podolskim w ostatnim czasie.

LA LOUVIERE (Belgia)

Biegacze  KTS  Supermaraton:  Piotr  Maciejewski,  Sebastian  Antkowiak  i  Mieczysław
Mikołajewski  odwiedzili  belgijskie  miasto  partnerskie  Kalisza,  by  wziąć  udział
w czerwcowym Jogging La Louvière. Delegacja gościła w Belgii w dniach od 14 do 17
czerwca na zaproszenie  burmistrza  Jaquesa Goberta  oraz  Edwarda  Janowskiego,
Prezesa Polsko-Belgijskiego Koła Kulturalnego w La Louvière.
Bieg  rozpoczął  się  w  niedzielę  o  godz.  15:00.  Sebastian  Antkowiak  i  Mieczysław
Mikołajewski wystartowali na dystansie 21 km, natomiast Piotr Maciejewski na dystansie
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11 km. Najlepsze miejsce: 47 na 415 startujących zajął Sebastian Antkowiak. Mieczysław
Mikołajewski był 316., a Piotr Maciejewski był 654. na 799 startujących.
Po  oficjalnym  zakończeniu  dekoracji,  burmistrz  Jaques  Gobert  zaprosił  na  scenę
biegaczy  z  Kalisza  i  Foligno  (Włochy),  żeby  przypomnieć  mieszkańcom,  że  była  to
okrągła 20. rocznica, od kiedy te ekipy startują w tradycyjnym Jogging La Louvière.
Podczas  wizyty  biegacze  odwiedzili  także  Pałac  Sportu,  w  którym  spotkali  się
z władzami miasta i zobaczyli unikatową w skali światowej windę do przemieszczania
barek i jachtów.

Z  kolei  troje  biegaczy  z  La  Louviere  6  października  po  raz  kolejny  wzięło  udział
w 39. Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza. Ich start okazał się bardzo udany: Alain
Pierre  Ebertzheim  wystartował  w Kaliszu  po  raz pierwszy  i  zajął  czwarte  miejsce
w swojej kategorii M60, John Smet startował w kategorii M40 i zajął miejsce 2. Jedyna
kobieta w tym gronie, Fabienne Caron, wystartowała w kategorii K50 i również zajęła
wysokie  2.  miejsce.  Sportowcy  podczas  pobytu  w  Kaliszu  wzięli  udział  w  sobotnim
parkrunie,  a  także  spotkali  się  z przedstawicielami  klubu  KTS  Supermaraton  Kalisz,
Piotrem Maciejewskim i Mieczysławem Mikołajewskim.

MARTIN (Słowacja)

Przedstawicielki przedszkoli z Kalisza, Martina na Słowacji, Daruvar w Chorwacji i Jičina
w  Czechach  w  dniach  od  5  do  9  listopada uczestniczyły  w  pierwszym  spotkaniu
w ramach  projektu  edukacyjnego  "Pokaż  mi  moje  miasto"  w  ramach  programu
ERASMUS+. Uczestniczyły w nim przedstawicielki Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu:
dyrektor Agnieszka Przybyłowska, nauczycielki Agata Bartczak i Natalia Warszowska
oraz Agnieszka Tomaszewska,  przedstawiciel  Urzędu Miasta Kalisza.  Podczas wizyty
trzy przedszkola z Martina prezentowały słowacki  folklor  w wykonaniu najmłodszych
oraz regionalne potrawy i rękodzieło. Projekt „Pokaż mi moje miasto” skierowany jest do
pedagogów,  dyrektorów  i  nauczycieli  przedszkoli,  przedstawicieli  organów
prowadzących  placówki  edukacyjne,  młodzieżowe  i  kultury.  Zgodnie  z  założeniami
efektem  projektu  będzie  zorganizowanie  konkursu  artystycznego,  wystawy
pokonkursowej  i  wydanie  kalendarza  z  najlepszymi  pracami,  opracowanie  zajęć
z edukacji  regionalnej  dla  dzieci,  stworzenie  gry  edukacyjnej  i  nagranie  filmów
prezentujących najciekawsze miejsca w mieście. 
Projekt  rozpoczął  się  1.10.2019  i  potrwa  do  31.05.2021.

PRESTON (Wielka Brytania)

W dniach od 28 czerwca do 3 lipca z okazji 30-lecia partnerstwa Preston – Kalisz na
zaproszenie Komitetu Preston Twinning Committee w Preston gościła siedmioosobowa
delegacja z Kalisza w osobach: prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, wiceprezydent
Kalisza  Mateusz  Podsadny,  kanclerz  PWSZ  w  Kaliszu  Kazimierz  Matusiak,  radna
Agnieszka  Konieczna,  naczelnik  RMK  Katarzyna  Wawrzyniak,  naczelnik  KPM  Marcin
Cieloszyk oraz Magdalena Bartnik z Kancelarii  Prezydenta Miasta. Powitalna kolacja
odbyła  się  w  restauracji  LARDER.  To  przedsiębiorstwo  społeczne,  którego  zyski
z działalności  restauracji  przekazywane  są  dla  potrzebującej  części  społeczeństwa
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w Preston.  W  lokalu  delegacja  spróbowała  lokalne,  sezonowe  potrawy,  a  także
przeprowadziła  szereg  merytorycznych  rozmów  z  władzami  miasta  oraz  członkami
Komitetu  Preston.  W dniu  29  czerwca przedstawiciele  Kalisza  uczestniczyli  na  Flag
Market  w  uroczystościach  z  okazji  Dnia  Sił  Zbrojnych.  Podczas  tej  uroczystości
Prezydent Kalisza towarzyszył w całej ceremonii Burmistrzowi Preston, obaj włodarze
przeszli w krótkiej paradzie i podziękowali weteranom za służbę. Następnie w Ratuszu
Burmistrz Preston oraz Prezydent Kalisza podpisali potwierdzenie partnerstwa między
miastami  Preston i  Kaliszem.  Odbyła się  również  uroczysta ceremonia w sali  narad,
w której  przemawiał  burmistrz  Preston  David  Borrow,  prezydent  Kalisza  Krystian
Kinastowski oraz Ian Hall, który zapoczątkował współpracę między miastami. W dniu
30 czerwca przedstawiciele  miasta Kalisza uczestniczyli  w nabożeństwie w kościele
Św. Jerzego. Po mszy odbył się pokaz taneczny grupy polskich dzieci  mieszkających
w Preston.  Po południu  Jurgen Voges zorganizował  wycieczkę do miasta Blackpool
w regionie  North  West  England  i  hrabstwie  ceremonialnym  Lancashire.  Miasto  to
położone  jest  nad  Morzem  Irlandzkim  i  jest  ośrodkiem  przemysłu  lotniczego
i samochodowego oraz turystycznym. Tam grupa z Kalisza zobaczyła jedną z atrakcji
turystycznych Blackpool Tower – najwyższą budowlę w mieście, która została otwarta
w 1894 roku i  wzorowana była na wieży Eiffla,  o wysokości  158 m. Następnego dnia
delegacja  z  Kalisza  odwiedziła  University  of  Central  Lancashire  (w  skrócie  UCLan),
publiczną uczelnię z siedzibą w Preston, która ma swoje korzenie w The Institution for
The Diffusion Of Useful Knowledge założonej w 1828 roku. Znany jako Harris Art College,
następnie Preston Polytechnic, a później Lancashire Polytechnic, w 1992 roku otrzymał
status  uniwersytetu  od Tajnej  Rady.  Uniwersytet  jest  19.  co  do  wielkości  w  Wielkiej
Brytanii  pod  względem  liczby  studentów.  Przechodzi  obecnie  program  rozbudowy,
której  wartość szacuje się  na kwotę 200 milionów funtów.  Przedstawiciele  z  Kalisza
zwiedzili budynki Uniwersytetu i uczestniczyli w wykładzie polskiego doktora Bogdana
Matuszewskiego,  który  od  20  lat  wykłada  na  Uniwersytecie  w  Preston.  Wykład
obejmował  tematykę  wizji  komputerowej  w  medycynie  i  przemyśle,  metodach
śledzenia i rozpoznawania przedmiotów, akwizycję i analizę danych trójwymiarowych
z naciskiem na analizę twarzy.  Po południu  delegacja z  Kalisza została zaproszona
przez Burmistrza Preston na herbatę,  podczas której  przedstawiona została historia
miasta, a następnie toczyły się rozmowy, w których poruszano tegoroczne obchody
30-lecia  współpracy,  problemy związane z  rozwojem  i  zarządzaniem miastem  oraz
dalszymi kierunkami współpracy. 
We wtorek 2 lipca cała siedmioosobowa grupa z Kalisza udała się do szkoły specjalnej
imienia Sir Tom’a Finneya w Preston. Szkoła społeczna Sir Tom Finney jest dostosowana
do potrzeb swoich podopiecznych,  posiadam m.in.  safe room, pokoje do relaksacji,
basen,  przestronne i  bardzo dobrze wyposażone sale  lekcyjne,  przestronne łazienki
z windami  do  podnoszenia  dzieci  niepełnosprawnych.  Program  nauczania  stawia
wyzwania,  inspiruje,  wzmacnia  i  przygotowuje  uczniów  do  podróży  w  kierunku
dorosłości.  Z dziećmi pracuje wykwalifikowana, doświadczona i  kompetentna kadra.
Podczas  wizyty  delegacji  w  szkole,  grupa  dzieci  zaprezentowała  swój  program
muzyczny, wykonując utwor Lady Gagi i Bradleya Coopera Shallow czy Franka Sinatry
New York, New York. 
Po  południu  delegacja  z  Kalisza  wraz  z  Alanem  Marleyem  rowerami  pojechała
do rezerwatu przyrody Brockholes. Rezerwat o powierzchni 250 arów, charakteryzuje
się  ścieżkami  i  punktami  widokowymi,  które zostały  specjalnie  zaprojektowane,  aby
móc  zbliżyć  się  do  przyrody  bez  zakłócania  jej  spokoju.  Brockholes  był  kiedyś
kamieniołomem  dostarczając  większość  materiałów  do  budowy  dużych  odcinków
autostrady  M6.  Obszar  ten  został  zagospodarowany  przez  społeczność  Preston
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i obecnie  występują  tam  takie  gatunki  ptaków  jak  czajka,  krwawodziób  i  bekas.
Wypasane są tam też tradycyjne rasy bydła i owiec.
Delegacja odwiedziła również Preston Dragons - klub Dragon Boat Racing z siedzibą
w Preston  w  Lancashire  w  Wielkiej  Brytanii.  Którego  członkowie  co  roku  startują
w brytyjskiej lidze narodowej w imprezach w całym kraju. Dragon Boat Racing to jeden
z  najszybciej  rozwijających  się  sportów  wyczynowych  na  świecie.  Kolejnego  dnia
delegacja odwiedziła  Harris  Muzeum,  w którym obejrzała m.in.:  wystawę Wikingów,
Ribble  Vehicle  Preservation  Trust  oraz  Preston  Street  Style  i  przyjrzała  się  obrazom
z czasów I wojny światowej oraz widokom miasta Preston. 
Celem nadrzędnym wizyty było stworzenie pozytywnego wizerunku Kalisza w Preston,
wzajemne  poznanie  się  uczestników  współpracy,  odkrywanie  podobieństw  i  różnic
kulturowych,  kształtowanie  postaw  tolerancji  i  wzajemnego  szacunku,  rozwijanie
umiejętności językowych. Delegacja z Kalisza poznała kulturę i zwyczaje mieszkańców
Preston,  możliwości  zarządzania  różnymi  dziedzinami  życia  miasta.  Władze  miasta
Kalisza przeprowadziły rozmowy z władzami miasta Preston oraz członkami Komitetu
poświęcone  zagadnieniom  z  zakresu  gospodarki  i  handlu,  powiązań  biznesowych,
kulturalnych oraz partnerskiej relacji pomiędzy miastami i wymiany informacji. 

W dniach  od  22 do 26 sierpnia w Kaliszu gościł  kilkunastoosobowy brytyjski  zespół
„Ukulele Strummers Society” z Preston. Zespół wystąpił w piątkowy wieczór w ramach
Muzycznego  Rynku.  Koncert  uświetnił  obchodzony  w  2019  roku  jubileusz  30-lecia
współpracy  obu  miast.  Artyści,  razem  z  mieszkańcami  -  blisko  trzydziestoosobową
grupą -  którzy  przynieśli  swoje  ukulele,  odegrali  utwór  Boba  Dylana  „Knockin’  on
Heaven’s Door”.
Wcześniej  goście  z  Preston  wzięli  udział  w  warsztatach  przygotowujących  do
wspólnego  koncertowania.  Odbyły  się  one  w  auli  I  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Adama  Asnyka.  Zorganizowała  je  Szkoła  Muzyczna  Music  Store,  działająca  na
kaliskim  rynku  muzycznym  od  28  lat.  Warsztaty  poprowadził  Piotr  Kowalski.  Grupę
„Ukulele  Strummers  Society”  było  też  można  usłyszeć   w  sobotę  24  sierpnia przy
fontannie „Noce i Dnie” oraz na Rozmarku. Goście z Preston, oprócz koncertowania w
Kaliszu,  także  zwiedzali  nasze  miasto.  W  piątek  23  sierpnia spotkali  się
z przedstawicielami władz miasta.

W dniach  od 6 do 9 września Kalisz odwiedziła oficjalna delegacja z partnerskiego
Preston w składzie: Burmistrz - David Borrow, towarzysząca mu Stacey Thoburn, szef
urzędu - Adrian Phillips oraz Trisha Rollo i Brian Rollo – były burmistrz – oboje z Preston
Twinning Partnerships.
Okazją  do spotkania w Kaliszu  było  przypadające na ten  rok  30-lecie  współpracy
Kalisza i  Preston. Oficjalne uroczystości odbyły się w niedzielę 8. września w ratuszu.
Oprócz  władz  miasta  i  przedstawicieli  Rady  Miasta:  Krystiana  Kinastowskiego,
Grzegorza  Kulawinka,  dr.  inż.  Janusza  Pęcherza  oraz  Mirosława  Gabrysiaka
uczestniczyli  w nim również Mariusz Witczak – naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Izabela
Grześkiewicz  –  kierownik  Biura  Rewitalizacji,  dr  Joanna  Dudek  –  dyrektorka  galerii
J. Tarasina,  Jakub  Seydak  –  fotografik,  Monika  Napadłek  z  Biura  Współpracy
z Zagranicą  PWSZ  oraz  przedstawiciele  Pierwszego  Kaliskiego  Klubu  Golfowego:
Katarzyna Mak – wiceprezes oraz Lech Natkowski – kapitan. Po części oficjalnej goście
spędzili  czas na rozmowach roboczych.  Szczególnym zainteresowaniem z ich strony
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cieszył  się  temat  rewitalizacji,  zaprezentowany  przez  Izabelę  Grześkiewicz.
Przedstawiciele Preston przedstawili propozycje współpracy dla uczniów i studentów,
artystów oraz sportowców.
Burmistrz  David  Borrow  wraz  z  resztą  delegacji  zwiedzali  Kalisz  zabytkowym
autobusem, obejrzeli zbiory zgromadzone w Skarbcu, usłyszeli historię Baszty Dorotki
i zobaczyli  Prosnę  z  perspektywy łodzi  motorowej.  W sobotę na ulicy  Niecałej  mieli
okazję poczuć atmosferę Kalisza z XIX i XX wieku, a wieczorem mogli zobaczyć kaliskich
aktorów w premierowym spektaklu „Człowiek z Oklahomy”.

INNE

ŁOWECZ (Bułgaria)

W  dniach  od  15  do  17  marca pięcioro  uczniów  III  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu walczyło o zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym  National  Mathematics.  Odbywał  się  on  w  Łowecz,  bułgarskim
zaprzyjaźnionym mieście Kalisza.
Konkurs organizowany jest od ponad dwudziestu lat przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
oraz Regionalny Inspektorat Edukacji w Łowecz, pod patronatem burmistrza Łowecz.
Skierowany jest do uczniów z liceów lub klas językowych. Dodatkową trudnością dla
uczestników  jest  bowiem  fakt,  że  matematyczny  sprawdzian  skonstruowany  jest
w języku angielskim.
„Kopernika” na konkursie reprezentowali: Kamila Grzybek, Aleksandra Kolańska, Edyta
Pasternak,  Szymon  Szczerek  i  Kinga  Wojciechowska.  Opiekunem  uczniów  była
Agnieszka Maciejewska. Test konkursowy przygotowywany był  przez Specjalistyczne
Liceum Językowe Ekzarch Yossif I w Łoweczu. 

KULTURA

Galeria Sztuki im. J. Tarasina
Podczas  Święta  Miasta  Kalisza,  w  piątek  7  czerwca,  goście  z  miast  partnerskich
uczestniczyli  w  otwarciu  wystawy  prac Anny  Bakow  i  Osmana  Bola  –
artystów z niemieckiego  Hamm.  Wystawa,  zaprezentowana  w  Galerii  im.  Jana
Tarasina,  zatytułowana  „Spotkania”  była,  oprócz  możliwości  poznania  sztuki
współczesnych  artystów  z  Niemiec,  również  okazją  do  przypomnienia  wieloletniej
współpracy Kalisza i Hamm. Anna Bakow zaprezentowała swoje rzeźby, nawiązujące
do kolei  życia człowieka.  Osman Bol  natomiast pokazał  u Tarasina swoje niezwykle
realistyczne  obrazy,  na  których  odzwierciedla  siebie  samego  w  różnych,  pozornie
codziennych sytuacjach, kryjących jednak w sobie silne emocje.

W dniach  od 19 do 28 lipca w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się plener
ZIELONA SZTUKA 5 – 8-dniowe warsztaty, których motywem przewodnim była Sztuka
Ziemi  –  Land  Art  –  rozumiana  jako  świadoma  interwencja  artysty  w  przyrodę
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i przestrzeń, tak aby stworzyć jej ulepszony kształt i obraz. Warsztaty prowadzili artyści
i  animatorzy  kultury  m.in.:  Artur  Żmijewski,  Michał  Szlaga,  Mikołaj  Poliński,  Jarosław
Koziara, Bogusława Kowalczyk, Natalia Czarcińska, Adrian Kempa, Marta Kościańska.
Uczestnikami było 20 osób w wieku 13- 18 lat (10 z Kalisza i 10 z Ukrainy). W ramach
projektu  został  wydany  dwujęzyczny  katalog  podsumowujący  działania  plenerowe.
Partnerem  po  stronie  ukraińskiej  był  Koledż  Kultury  i  Sztuki  w  Kamieńcu  Podolskim
na Ukrainie.

Galeria Wieża Ciśnień
W sobotę 8 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu na ścianie budynku przy
ul.  Górnośląskiej 9. Mural zainspirowany jest rzeźbą „Muzykanci” i  powstał w ramach
współpracy  międzynarodowej  Kalisza  z  partnerskim  miastem  Hamm.  Stworzyli
go artyści  Wojciech  Brewka  i  Tanja  Prill.  Przecięcia  wstęgi  dokonali:  Krystian
Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza; Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i
Sztuki,  Sportu  i  Turystyki;  Tanja  Prill,  Wojtek  Brewka;  Piotr  Bigora,  dyrektor  Wieży
Ciśnień;  Manfred Lindemann,  burmistrz Hamm i  Uwe Sauerland,  dyrektor  Biura Rady
Miasta Hamm. 

Filharmonia Kaliska
W  roku  2019  Filharmonia  Kaliska  wystąpiła  z  wieloma  koncertami  z  udziałem
zagranicznych  muzyków,  a  także  koncertowała  poza  granicami  naszego  kraju.
zarówno w składzie kameralnym, jak i pełnym.

• Ensemble Frédéric (skład kameralny Orkiestry): 
20 października w Hamm
22  października w Emden 

• Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej:
30 grudnia w Eschwege
31 grudnia w Lippstadt

Zagraniczne koncerty Filharmonii Kaliskiej przyczyniają się do upowszechnianiu dorobku
światowej literatury muzycznej, w tym również popularyzacji arcydzieł twórców polskich
oraz stanowią wkład w promocję kultury narodowej i naszego miasta.

EDUKACJA

Młodzieżowy Dom Kultury

W dniach  od 28 do 31 marca Zespół Muzyki Dawnej „Alla Semibreve", działający przy
Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Kaliszu  wraz  z  opiekunami  Katarzyną  Justyńską
i Łukaszem Pieniążkiem, gościł w partnerskim mieście Hautmont we Francji.
Podczas  weekendu  młodzi  Kaliszanie  wykonali  dwa  koncerty  w  Villeras-Sire-Nicole
w towarzystwie miejscowych chórów, a także zainicjowali swoim występem niedzielny
koncert  filharmonii  Hautmont,  gdzie  „Alla  Semibreve”  wystąpili  na  jednej  scenie
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z uczniami  Ecole  Municipale  de  Musique  oraz  orkiestrą  kierowaną  przez  dyrektora
filharmonii Hautmont, pana Jérôme Moniera.
W wolnym czasie młodzież poznawała uroki Hautmont i pobliskich miejscowości, m. in.
muzeum szkła w Trelon, a także ogród zoologiczny w Maubeuge.
Inicjatorką występu kaliskiego zespołu przed francuską publicznością była Francoise
Caille,  przewodnicząca  Komitetu  Hautmont-Kalisz,  wyróżniona  w  2018  roku  przez
Prezydenta Miasta Kalisza tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
Wyjazd i  realizacja projektu była możliwa dzięki  zaangażowaniu ze strony członków
Komitetu Współpracy Hautmont – Kalisz, władz Hautmont oraz wsparciu finansowemu
ze strony Miasta Kalisza.

Od  13  do  19  lipca grupa  wychowanków   Młodzieżowego  Domu  Kultury  wraz
z opiekunami  wyjechała do partnerskiego Hamm. Przez  prawie  tydzień  byla  gośćmi
przyjaciół  z  Jugendzentrum  –  placówki,  z  którą  MDK  utrzymuje  nieprzerwane,
systematyczne kontakty od 23 lat.
Gospodarze starali się o integrację polsko-niemieckiich grup i wspólny czas wypełnili
wieloma  atrakcjami.  Głównym  motywem  wakacyjnego  spotkania  były  warsztaty,
podczas  których  młodzież  kręciła  trailery  filmów  o  kulturze.  Często  pracowali
w podgrupach  i  tak  np.:  grupa plastyczna malowała  parasole  w Maxiparku,  grupa
kulturowa  odwiedziła  świątynię  buddyjską,  grupa  fotograficzna  robiła  zdjęcia
w mieście, a grupa kucharska gotowała polski bigos.
W ramach poznawania kraju przyjaciół  młodzież była na wycieczce w Kolonii.  Poza
zwiedzaniem miasta i katedry odwiedzili też studio filmowe, gdzie mieli okazję poznać
kulisy powstawania filmów i programów telewizyjnych. 
Każdy dzień dopełniały gry i zabawy na świeżym powietrzu i długie rozmowy w trzech
językach. Wieczory upływały na wspólnym rysowaniu, robieniu bransoletek, śpiewaniu
i tańcach. Ostatniego dnia nie zabrakło łez i obietnic spotkania już za rok, tym razem
w Kaliszu.
Wakacyjne  spotkanie  podopiecznych  MDK  i  Jugendzentrum  było  możliwe  dzięki
dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Miasto Kalisz.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera

Z  okazji  swojego  100-lecia  istnienia  kaliska  szkoła  przygotowała,  we  współpracy
z Miejską Szkołą Muzyczną z partnerskiego Hamm, polsko-niemiecki  projekt  „100 lat
muzyki filmowej”.
Przez pół roku młodzi muzycy z obu miast ćwiczyło utwory z filmów polskich, niemieckich
i innych produkcji, które zostały zaprezentowane na wspólnych koncertach w Kaliszu
i Hamm. 
Orkiestry  symfoniczne  składające  się  z  80  uczniów  szkół  muzycznych  z  Kalisza
i Städtische  Musikschule  Hamm  w  dniach  od 13  do  19  września uczestniczyły
w pięciodniowych warsztatach instrumentalnych zorganizowanych przez kaliską szkołę
muzyczną.  Efektem  warsztatów  było  przygotowanie  wspólnego  programu
składającego  się  z  muzyki  filmowej  skomponowanej  przez  twórców  polskich
i zagranicznych,  i  zaprezentowanie  go  w  dniu  18  września podczas  koncertu
inaugurującego obchody Jubileuszu 100-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. 
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Poza  czasem  intensywnych  prób  młodzież  spędziła  kilka  dni  zwiedzając  Kalisz,
Gołuchów, bawiąc się na kręgielni i na basenie, ucząc się od siebie języka niemieckiego
i polskiego. 

W dniach od 2 do 6 października młodzież ze szkół muzycznych Kalisza i Hamm po raz
drugi  spotkała  się,  aby  wspólnie  pracować  nad  utrwaleniem  programu
przygotowanego wcześniej w Kaliszu. Na zakończenie projektu zostały zorganizowane
dwa koncerty:  w Lippstadt i  w Sali  koncertowej  Kurhaus w Hamm, podczas których
uczniowie zaprezentowali swój dorobek w Sali koncertowej mieszczącej 600 słuchaczy.
Projekt  ten  został  zauważony  i  doceniony  prestiżową  nagrodą  Rychezy  Landu
Nadrenia Północna - Westfalia za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-
niemieckich.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego

W marcu uczniowie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Live Classes. Umożliwił
on  uczniom  wspólną  naukę  z  młodzieżą  z  całego  świata,  możliwość  wejścia
do dynamicznej,  globalnej klasy i  uczenia się z innymi nastolatkami z całego świata
m.in.  z  Hiszpanii,  Rosji,  Japonii,  Rumunii,  Ukrainy,  Słowacji  i  z  innych  krajów.  Lekcje
prowadzone  były  w  języku  angielskim  przez  doskonałych  nauczycieli  języka
angielskiego.  Uczniowie  spotykali  się  z  innymi  grupami  z  różnych  części  świata
dołączając do tego samego wydarzenia na żywo. Kontakt z przedstawicielami innych
kultur  była  dla  nich  cennym  doświadczeniem,  a  konieczność  używania  języka
angielskiego  sprawdziła  umiejętności  językowe.  Na  zakończenie  roku  szkolnego
uczniowie otrzymali certyfikaty Pearson & BBC Live Classes International Student. 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej 

W  ramach  międzynarodowego  projektu  Sustainability  –  everyone’s  responsibility
(Zrównoważony ekorozwój – nasza wspólna sprawa) nauczyciele Szkoły Podstawowej
nr 10 w Kaliszu: Iwona Ignaczak, Paweł Zawadzki, Maciej Głowacki oraz uczniowie klas
siódmych (4 osoby) gościli w dniach  od  1 do 5 kwietnia  w szkole partnerskiej Escola
Básica  e  secundária  TOMÁS  DE  BORBA  na  portugalskim  archipelagu  wysp  Azory
(wyspa Terceira). Podczas realizacji działań projektowych uczniowie poszerzali wiedzę
na  temat  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  kulturowego
i przyrodniczego dziedzictwa narodowego  krajów partnerskich.  Odwiedzili  placówkę
i miasto,  spotkali  się  z  burmistrzem,  poznali  najbardziej  atrakcyjne  pod  względem
przyrodniczym  i  historycznym  miejsca  wyspy.  Zapoznali  się  z  funkcjonowaniem
elektrowni geotermalnej i wiatrowej oraz poszerzyli swoje kompetencje informatyczne
pracując na platformie eTwinning narzędziami web. 2.0.

W  kolejnym  spotkaniu  w  ramach  międzynarodowego  projektu  Sustainability  –
everyone’s  responsibility  wzięła  udział  reprezentacja  szkoły  w  składzie:  Iwona
Ignaczak,  Paweł  Zawadzki,  Karol  Wilczyński  oraz  uczniowie  klas  8a  i  8b  (5  osób).
W dniach  od  30  września  do  5  października odwiedzili  partnerską  szkołę  Collège
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Edouard  Herriot  w  Lucé  we  Francji.  Obecni  tam  byli  również  przedstawiciele
pozostałych  szkół  biorących  udział  w  programie  z  Chorwacji,  Finlandii  i  Portugalii.
Podczas  wizyty  uczestnicy  projektu  poznali  odwiedzaną  placówkę,  najważniejsze
obiekty Chartres, w tym największą atrakcję - Cathédrale Notre-Dame de Chartres,
gdzie uczestniczyli w warsztatach tworzeniach witraży. Zwiedzili gastronomiczną szkołę
dla  dorosłych,  gdzie  uczestniczyli  w  przygotowaniu  tradycyjnych  potraw  kuchni
francuskiej.  Zapoznali  się  z  pracą  zakładu,  w  którym  w  wyniku  obróbki  cieplnej,
z drewna i starych mebli wytwarzana jest energia cieplna dla budynków mieszkalnych
Chartres i okolic. Zwiedzili Musee du Luvre i Muzeum Nauki (La Cité des sciences et de
l'industrie)  w  Paryżu.  Uczestniczyli  w  warsztatach  prowadzonych  z  wykorzystaniem
mikroskopów poznając budowę komórki  roślinnej,  pogłębiali  swoją wiedzę na temat
alternatywnych  źródeł  energii  oraz  uczestniczyli  w  wykładzie  prowadzonym  przez
naukowca  –  Tjarda  Robertsa  na  temat  zanieczyszczenia  powietrza  na  Arktyce
i zapoznali  się  z  urządzeniami  monitorującymi  w  różnych  miejscach  na  ziemi  stan
powietrza.

Nauczyciele  z  partnerskiego  Hamm  (Niemcy)  oraz  z  Neufchateau  (Francja)  wraz
z przedstawicielami  Szkoły  Podstawowej  nr  10  w  Kaliszu  gościli  14  listopada
u prezydenta  Krystiana  Kinastowskiego.  Okazją  do  spotkania  stał  się  udział
w międzynarodowym projekcie dla szkół podstawowych "Speak, sport, click and sing!"
w ramach programu ERASMUS+.
Projekt  rozpoczął  się  we  wrześniu  2019  r.  i  potrwa  do  końca  sierpnia  2021  r.
Uczestniczą w nim cztery szkoły podstawowe: Hellwegschule z Hamm (Niemcy), Ecole
Marcel  Pagnol z  Neufchateau  (Francja),  Instituto  comprensivo  Rosmini  z  Crotone
(Włochy) i Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu.
Goście zagraniczni przebywali w Kaliszu w dniach od 13 do 17 listopada i przez 4 dni
pracowali nad kompetencjami cyfrowymi nauczycieli.  W szkole goszczącej odbywały
się  szkolenia  dotyczące posługiwania się  mediami  cyfrowymi  i  cyfrową przestrzenią
poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, wspólnego bloga
i eTwinningu. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat
różnych systemów szkolnictwa w Polsce, Niemczech i Francji.
Nauczyciele i uczniowie będą spotykać się w każdym z czterech krajów, gdzie odbędą
się krótkoterminowe wymiany uczniowskie i szkolenia nauczycieli. Najbliższe spotkanie
młodzieży ze szkół partnerskich planowana jest w Kaliszu w maju 2020 r. – z każdej
szkoły przyjedzie czworo uczniów w wieku 10 lat.
W ramach  projektu  każdy  z  partnerów będzie  dzielić  się  z  innymi  swoimi  mocnymi
stronami.  Szkoła  z  Włoch  przedstawi  metody  kooperatywnej  nauki  języka  obcego,
w szczególności języka niemieckiego i angielskiego.
Niemcy  zaprezentują,  jak  być  szkołą  zorientowaną  na  sport  ze  szczególnym
uwzględnieniem sportów masowych.  Podczas spotkania w Hamm przewidziany jest
dzień sportu, podczas którego odbędzie się maraton dla dzieci oraz mecze plażowej
piłki ręcznej.
Francuzi  będą  uczyć  emisji  głosu  i  piosenek  należących  do  kultury  każdego  kraju.
Stworzone projekty piosenkarskie zostaną rozpowszechnione za pośrednictwem bloga,
a  podczas  wymiany  uczniowskiej  powstanie  musical,  który  zostanie  nagrany
i rozpowszechniony.
Przy realizacji  projektu szkoły będą dodatkowo współpracować ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół  Języka Niemieckiego „Amici  del  tedesco”  w Crotone,  ze szkołą muzyczną
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„Ecole de musique Neufchateau” i z klubem sportowym z Hamm „Hammer Sportverein”
(HSC).

Szkoła Podstawowa nr 23

Od października  2019  roku trwa  wymiana  korespondencji  pomiędzy  15  uczniami
kaliskiej szkoły i uczniami japońskiej LANGUAGE  SCHOOL WIKI-WIKI TAKAISHI w Osace.
Z  nauczycielką  j.  angielskiego  poprzez  grupę  na  facebooku  skontaktowała  się
nauczycielka  ze  szkoły  w  Osace  i  zaproponowała  nawiązanie  współpracy  między
szkołami.
Szkoła wyraziła zgodę. Dzięki temu mobilizuje się uczniów do nauki języka obcego –
w tym  wypadku  j.  angielskiego  w  celu  sprawniejszej  i  bardziej  płynnej  komunikacji
z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie biorący udział w wymianie korespondencji
z uczniami  w szkole  w Osace poznają  język  japoński  i  kulturę  Japonii,  a  uczniowie
z Osaki poznają język polski i kulturę Polski.

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka

W dniach od 12 do 18 września odbyła się kolejna wymiana z partnerskim Gimnazjum
Hammonense w Hamm. Tym razem był to wyjazd 14-osobowej grupy uczniów „Asnyka”
wraz  z  opiekunami:  Anną  Cichorek,  nauczycielką  języka  niemieckiego  oraz
koordynatorką projektu i Tomaszem Kałużą, nauczycielem języka angielskiego.
Wymiana  ta  przypadła  na  jej  25-lecie,  które  dodatkowo  zbiegło  się  z  obchodami
200- ecia powstania gmachu szkoły.
Co roku podczas wymiany młodzież polska i niemiecka opracowuje wspólny projekt,
który przedstawia w dwóch językach w formie plakatów lub multimedialnej. Tematem
warsztatów w 2019 roku był przemysł oraz obszary postindustrialne w regionie Hamm,
które są przeobrażane lub przekształcane w taki  sposób,  by mogły na nowo służyć
lokalnej  społeczności  w  dobie  zmian  gospodarczych,  które  przyczyniły  się
do zamknięcia licznych fabryk, hut i kopalń w Zagłębiu Rury.
Mieszane grupy składające się zarówno z Polaków jak i  Niemców miały za zadanie
przeanalizować tematykę przemysłu w Zagłębiu Rury na płaszczyźnie historycznej do
1958  roku,  od  1958  roku  do  dnia  dzisiejszego,  a  także  opracować  pomysły
na funkcjonowanie tego regionu w przyszłości. W tym celu gospodarze zorganizowali
wycieczki do miejsc związanych z projektem: starej kopalni Heinricha Roberta czy tez
zamkniętej huty Stahlwerk Phoenix-West w Dortmundzie.
Efekty  końcowe  pracy  międzynarodowych  zespołów  uczniowie  przedstawili  pani
burmistrz Ulrike Wäsche podczas spotkania w ratuszu. 
Podczas  wymiany  nie  zabrakło  też  wspólnych  spotkań  poza  szkołą,  m.  in.  kolacji
powitalnej  oraz  pożegnalnej,  wspólnych  kręgli,  zwiedzania  wielu  ciekawych  miejsc,
czy też wspólnego grillowania.
Wyjazd  był  możliwy  dzięki  wsparciu  finansowemu  Polsko-Niemieckiej  Współpracy
Młodzieży w Warszawie.
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II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

W  dniach  od  24  kwietnia  do  1  maja w  Kaliszu  gościli  uczniowie  Istituto
Omnicomprensivo  „Farina" z  włoskiej  Vicenzy.  Młodzież  poznawała  kulturę  i  historię
swoich narodów odwiedzając m.in. Kalisz, Gołuchów, Ostrów Wlkp., Kraków Oświęcim,
Wadowice,  Kalwarię  Zebrzydowską i  Częstochowę.  II  LO gościło  14  uczniów z  oraz
2 opiekunów: wicedyrektor – s. Luigina Pigozzo i Nicola Petrovich.

 III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Od 3 lat odbywa się wymiana młodzieży z prywatnym liceum Notre Dame de Grace
w Maubeuge  (Francja).  W  2019  roku  francuscy  goście  odwiedzili  Kalisz  w  styczniu,
a uczniowie III LO byli w Maubeuge w marcu. Podczas wymiany młodzież przebywała
u rodzin  i  poznawała  nową  kulturę.  Organizowane  były  również  wycieczki  i  zajęcia
integracyjne.  Francuscy  uczniowie  byli  na  lodowisku,  odwiedzili  Warszawę,  zamek
w Gołuchowie,  a  w  drodze  powrotnej  odwiedziła  Oświęcim.  Kaliszanie  we  Francji
zwiedzili Paryż, fermę z produkcją regionalnego sera, brali udział w warsztatach w szkle
i  odpoczywali  na  basenie.  Co  roku  w  wymianie  bierze  udział  24  uczniów  w  wieku
16- 18 lat   i  2  opiekunów.  Osobą  odpowiedzialna  za  organizację  jest  Katarzyna
Haładyn, nauczycielka języka francuskiego.

W  dniach  od  7  do  12  kwietnia w  wymianie  z  Obchodną  Akademią  w  Martinie
na Słowacji uczestniczyło 10 uczniów, którzy poza udziałem we wspólnych warsztatach
zwiedzali  bliższe  i  dalsze  okolice:  Martin,  Żylinę,  Bratysławę,  zwiedzili  muzeum
i synagogę.

W tym samym czasie inna grupa uczniów wzięła udział w wymianie z Zernike College,
Haren,  w Holandii.  Podczas pobytu nie  brakło warsztatów kulturowych,  językowych,
zajęć sportowych, a czas wolny uczestnicy spędzali na wycieczkach krajoznawczych
w Haren,  Groningen,  Amsterdamie  i  Enkhuizen.  W  Masterdamie  obowiązkowe  było
zwiedzanie van Gogh Museum i rejs kanałami.

Natomiast  rewizyta  odbyła  się  jesienią  -  w dniach  od 11  do  16  października III  LO
gościło  ponad 40 osób z holenderskiego Zernike  College w Haren oraz Obchodnej
Akademii z partnerskiego miasta Martin na Słowacji. 
 

Zespół Szkół Zawodowych
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Od  8  czerwca  do  6  lipca w  ramach  projektu  „ZAWODOWCY  POŁUDNIOWEJ
WIELKOPOLSKI  OTWARCI  NA  STANDARDY  EUROPEJSKIE  –  PROGRAM  ERASMUS+,
AKCJA  1,  MOBILNOŚĆ  EDUKACYJNA”  17  osób  wyjechało do  Cork  w  Irlandii  na  4-
tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach irlandzkich dla zawodów: kucharz, cukiernik,
fryzjer i technik usług fryzjerskich. Projekt został zrealizowany przy współpracy Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Partnership
International - Cork, Irlandia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

10 listopada w niemieckim Erkner wręczono nagrody w Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym.  Młodzieżowa  Nagroda  Artystyczna  "Złota  Róża"  -  główna  nagroda  -
trafiła  do  rąk  uczniów  Liceum  Sztuk  Plastycznych  w  Kaliszu  (nagroda  zbiorowa).
Organizatorem  konkursu  było  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Sztuki  (Kunstfreunde  Erkner
e.V.) 

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Schola Cantorum

Wiceprezydent  Grzegorz  Kulawinek  spotkał  się  12  lipca z  zespołem  PaSO  Strings
z Chicago, który uczestniczył w Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej.
PaSO  Strings  tworzą  uczniowie  Akademii  Muzyki  Paderewski  Symphony  Orchestra
of Chicago.  Zespół  wykonuje  muzykę  różnych  epok  i  gatunków.  Instruktorami  są
Barbara  Bilszta-Niewrzoł  oraz  Wojciech  Niewrzoł.  Zainteresowanie  muzyką  dawną
wiąże się z promocją polskiej muzyki i dorobku kultury polskiej w USA.
Spotkanie  było  okazją  do  rozmów  o  mieście,  muzyce  oraz  planach  na  przyszłość.
Wiceprezydent wręczył gościom pamiątki związane z Kaliszem.
W  spotkaniu  uczestniczyli  także  przedstawiciele  Kaliskiego  Stowarzyszenie  Edukacji
Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzieży  "Schola  Cantorum"  -  prezes  Małgorzata  Jackowska
i Łukasz Pieniążek. Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej stanowią kontynuację cyklicznego
Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM

W dniach  18 i 19 października w salach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM
odbyła  się  międzynarodowa  konferencja  pt.”Kontakty  artystyczne  między  blokami
politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza,
propaganda  kulturowa”.  Komitet  organizacyjny  utworzyła  Pracownia  Historii  Sztuki
i Kultury  Artystycznej  KTPN  z  przewodniczącą  dr  Iwoną  Barańską,  w  skład  rady
programowej  konferencji  weszli:  kierownicy  programowi  -  mgr  Anna  Tabaka,
mgr Makary  Górzyński,  sekretarz  -  mgr  Sylwia  Pierucka,  członkowie  -  Joanna  Bruś
i Maciej Błachowicz. 
Wzięło  w  niej  udział  około  90  uczestników  z  całej  Europy,  11  prelegentów  z  Polski
i 12 z zagranicy: Anglii, Austrii, Chorwacji, Czech, Rosji, Szwecji, Rumunii, Węgier, Włoch .
W  swoich  wystąpieniach  omawiali  oni  m.in.  na  przykładzie  Tadeusza  Kulisiewicza,
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możliwości  uprawiania  sztuki  w  czasach  żelaznej  kurtyny,  w  których  wszystko  było
podporządkowane systemowi politycznemu, zależnemu od ZSRR. 
Honorowy  patronat  nad  konferencją  objął  Prezydent  Miasta  Kalisza  Krystian
Kinastowski oraz Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

W  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  im.  Prezydenta  Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu  każdego  roku studiują  studenci  zagraniczni  w  ramach
programu Erasmus+. 

Studiujący  w  semestrze  letnim  młodzi  ludzie  z  Rosji,  Bułgarii  i  Turcji   na  kierunku
Zarządzanie  spotkali  się  3  kwietnia  z  prezydentem  Krystianem  Kinastowskim  oraz
wiceprezydentem Grzegorzem Kulawinkiem. Podczas wizyty w Ratuszu radna Kamila
Majewska zapoznała uczestników Erasmusa także z zadaniami Rady Miasta, komisjami
merytorycznymi  funkcjonującymi  w Kaliszu,  sposobem  wyboru  radnych  i  prezydenta
oraz zagadnieniami dotyczącymi budżetu miasta na prawach powiatu.

Natomiast  grupa studentów  z  Bułgarii,  Czadu,  Turcji,  Republiki  Zielonego  Przylądka
i Azerbejdżanu wraz z Moniką Napadłek z Biura Współpracy z Zagranicą kaliskiej PWSZ,
odwiedzili  Krystiana Kinastowskiego  29 listopada,  by podzielić się swoimi wrażeniami
z pobytu  w Kaliszu.  Na co  dzień  studiują  różne  kierunki.  W Kaliszu  uczestniczyli  we
wspólnych  zajęciach  w  ramach  jednej  grupy,  prowadzonych  w  języku
angielskim, odpowiadających  wybranym  przez  nich  przedmiotom.  W  sumie
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej  im.  Prezydenta  Stanisława  Wojciechowskiego  w  Kaliszu  studiowało
25 studentów  zagranicznych  w  ramach  programu  Erasmus+,  a  jedna  studentka
odbywała praktyki w kaliskim szpitalu.

SPORT

Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu
W dniach  od 31 maja do 2 czerwca na terenie Szałego k/Kalisza klub przy udziale
Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu.  zorganizował  International
Windsurfing Regatta Kalisz 2019, w którym uczestniczyło 97 zawodników i zawodniczek
z  najlepszych  windsurfingowych  klubów  z  Polski:  AZS  Poznań,  YKP  Warszawa,  GKŻ
Gdańsk,  SKŻ Sopot,  UKS Gizycko,  CŻ Szczecin,MOS 2 Warszawa,  gospodarze UJKS
„SZTURWAŁ” Kalisz oraz ekipa ze Słowacji  Kosice Windsurfing Team. Regaty zostały
zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.
Regaty współfinansowane były przez samorząd Miasta Kalisza , Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
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• Regaty  Wioślarskie  w  ramach  Warsztatów  Wioślarskich.  15  czerwca
w zorganizowanych  przez  KTW   regatach  wzięły  udział  zespoły  z  dwóch
berlińskich  klubów:  Rudersdorf  Berlin  (7  zawodników)  i  RC  Tegel  Berlin
(5 zawodników).

• Międzynarodowe  Mistrzostwa  Kalisza  w  Kajak  Polo  oraz  III  Edycja  Pucharu
Polski. W mistrzostwach, które odbyły się w dniach od 5 do 7 lipca, wzięły udział
drużyny z Rosji (6 zawodników), Chin (6 zawodników) i Litwy (28 zawodników)

• Międzynarodowy Turniej Kajak Polo Alytaus Cup – 2019. W turnieju, który odbył
się w Alytus na Litwie w dniach od 15 do 17 lutego, uczestniczyło 17 zawodników
KTW.

• Również  17  zawodników pojechało  do Alytus   w listopadzie,  by  wziąć  udział
w Open Alytus City.

• 65 Regaty Wiosenne w Rudersdorf (Niemcy)  odbyły się w dniach  od 17 do 19
maja. Wzięło w nich udział 7 kaliskich wioślarzy.

90. Langstrecken-Regatta „Quer durch Berlin“ 

W regatach na długi dystans w Berlinie, odbywających się  5 października startowało
9 zawodników z Kalisza. Organizatorem był klub wioślarski R.C. Tegel.

Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej

XIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball 2019”

W  dniach  od  16  do  18  sierpnia  na  Polach  Marsowych  zagrało  85  drużyn,  w  tym
mistrzowie  i  medaliści  Mistrzostw  Świata  oraz  Mistrzowie  Polski  oraz  członkowie
reprezentacji  narodowej.  W  Grześki  Kaliski  Streetball  wzięli  udział  reprezentacji
11 krajów: Japonii, Rwandy, Anglii, Włoch, Francji, Niemiec, Rosji, Kazachstanu, Białorusi,
Ukrainy  i  Polski.  Kaliski  Streetball  to  obecnie  jeden  z  najbardziej  znanych  turniejów
koszykówki ulicznej w Polsce i jedyny mający uznaną markę w Europie i na świecie.
Jednym z partnerów Turnieju była FIBA- Światowa Federacja Koszykówki.

Fundacja Inwalidów i  Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie",  Klub Sportowy Osób
Niepełnosprawnych Bastion oraz Warsztat Terapii Zajęciowej

• Zawody  pływackie.  W  zorganizowanych  przez  „Odeską  Federację  Sportu
Inwalidów" zawodach, które odbyły się  od 9 do 14 czerwca w Odessie, wzięło
udział  6  osób z  Fundacji  „Miłosierdzie”,  a  równocześnie  przedstawicieli  KSON
BASTION 

• Decathlon z Rumunii do Mołdawii Ukrainy i Polski.  W dniach od 30 czerwca do
8 lipca  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  zaprzyjaźnionej  organizacji
Integrativ Meeting of Friends z Wiednia. W wydarzeniu brało udział 8 osób.

• XV  Międzynarodowe  Halowe  Mistrzostwa  Kalisza  Osób  Niepełnosprawnych
w lekkiej atletyce, od 18 do 22 listopada.  W mistrzostwach uczestniczyło 200
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zawodników,  w  tym  24  osoby  z  Ukrainy,  z  zaprzyjaźnionych  organizacji:
Charkowskiej Organizacji Sportowej Inwalidów „Afrodyta” i Regionalnej Federacji
Sportu Osób Niepełnosprawnych w Odessie. 
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