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Protokół 
XI Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza  

w dniu 7 czerwca 2019 r. 
 
Uroczystą Sesję Rady Miasta Kalisza rozpoczęli konferansjerzy Agnieszka Gierz 
i Robert Kuciński – szanowni państwo, witamy państwa bardzo serdecznie na 
Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza z okazji święta najstarszego polskiego miasta. 
Nie ukrywamy, że bardzo cieszy nas możliwość spędzenia z państwem najbliższych 
chwil i poprowadzenia tej niezwykłej uroczystości. Dziś chcemy wydobyć z cienia 
szczególnych bohaterów, uhonorować ich tytułami i godnościami, które będą 
wyjątkowym podziękowaniem za oddanie sprawom ukochanego Kalisza. Niech 
dzisiejsza sesja będzie zarówno dla nich, jak i dla nas, niezapomnianym przeżyciem. 
Proszę zatem państwa o powstanie. Proszę wprowadzić poczty sztandarowe miasta 
Kalisza oraz Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. 
 
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odegrany został hejnał miasta. 
 
Następnie konferansjer poprosił Janusza Pęcherza, przewodniczącego Rady Miasta 
Kalisza, o otwarcie XI Uroczystej Sesji z okazji święta miasta oraz powitanie zacnych 
gości. 
 
Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza – szanowni państwo! Drodzy 
goście, laureaci nagród miejskich! To dla mnie szczególny moment. Z kaliskim 
samorządem jestem związany od lat, jednak po raz pierwszy mam możliwość otwarcia 
Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza z okazji święta miasta. Serdecznie za to dziękuję, 
zwłaszcza w obliczu wspaniałej 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, 
które dla nas wszystkich były początkiem drogi do wolności. Pragnę podkreślić, że ta 
podniosła chwila jest dla mnie okazją do refleksji i zadumy, a jednocześnie spojrzenia 
w przyszłość, ale przede wszystkim sposobnością spotkania wielu przyjaciół, którzy 
podobnie jak ja doskonale wiedzą, że tylko konsekwentną pracą i we wspólnych 
działaniach można zrobić coś dobrego dla naszego pięknego miasta i zostawić po 
sobie dorobek dla przyszłych pokoleń. Chwila refleksji, mojej, tak bez przygotowania. 
Nie byłbym prezydentem 12 lat w Kaliszu gdyby nie było roku 1989, nie byłbym 
Prezydentem Miasta Kalisza gdyby nie ustawa o samorządzie gminnym, a później 
prawo pozwalające startowania w wyborach ludziom nie tylko partyjnym, tylko 
z różnych komitetów obywatelskich. To ja jestem pierwszym w Kaliszu prezydentem, 
który był wybrany w wolnych bezpośrednich wyborach. To te ustawy pozwoliły nam na 
to, że mogą w miastach, miasteczkach, gminach przewodzić, rządzić ludzie, którzy 
wybrani zostali nie z nadania partyjnego, ale ludzie, którzy zostali wybrani przez 
obywateli miast i miasteczek i wielkich miast. Niewątpliwie, jeżeli mówimy o dorobku, 
niewątpliwie taki dorobek pozostawił po sobie również prof. Tadeusz Kulisiewicz,  
który będzie nam dzisiaj towarzyszył przez całą sesję, jeden z najbardziej znanych 
artystów wywodzących się z Kalisza, wybitny grafik i rysownik, a jednocześnie żołnierz 



walczący na frontach wojny polsko-bolszewickiej, w 1960 r. uhonorowany przez 
Miejską Radę Narodową godnością Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza za 
wybitne zasługi w dziedzinie twórczości graficznej związanej z życiem miasta i ziemi 
kaliskiej. Dziś również wyróżnimy wspaniałe osobowości, za ich trud, za wkład, za 
zaangażowanie, za przynoszenie chluby naszemu miastu i jego mieszkańcom. Niech 
wręczone tytuły będą wyrazem naszego uznania, formą gratulacji i podziękowania za 
bezinteresowność i serce oddane Kaliszowi. Zacznijmy jednak od powitania 
znamienitych gości. W tym szczególnym roku i dniu mam zaszczyt i ogromną 
przyjemność powitać wszystkich obecnych! Czynię to również w imieniu pana 
Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza oraz Rady Miasta Kalisza! 
Witam Jego Ekscelencję, ks. prof. dra hab. Edwarda Janiaka, biskupa kaliskiego. 
Witam Piotra Kaletę, Jerzego Kozłowskiego oraz Tomasza Ławniczaka, posłów na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, witamy serdecznie. 
Witam Andrzeja Wojtyłę, senatora Rzeczypospolitej Polskiej i rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 
Witam Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego. 
Witam Andżelikę Możdżanowską, i teraz mam problem jak witać panią Andżelikę 
Możdżanowską, będę witał jako wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 
ale także jako przyszłego europosła, witamy serdecznie. 
Witam Marlenę Maląg, prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także 
Andrzeja Plichtę, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który niedawno 
także z tej mównicy witał innych gości, serdecznie witamy. 
Witam Krzysztofa Nosala, starostę kaliskiego i pana Jana Kłysza, przewodniczącego 
Rady Powiatu Kaliskiego, ale także naczelnika Urzędu Miasta Kalisza. 
Witam Mirosława Rychlika, sekretarza Powiatu Ostrowskiego, witamy serdecznie. 
Witam Mikołaja Kostkę, wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Elżbietę 
Grochowską, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, 
serdecznie witamy. 
Witam Jerzego Walczaka, burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz 
Agnieszkę Sipkę, zastępcę burmistrza. 
Witam Sławomira Musioła, wójta Gminy Blizanów. 
Witam Marka Zdunka, wójta Gminy Gołuchów. 
Witam Annę Krysicką, komisarza wyborczego w Kaliszu oraz Agnieszkę Jakubowską, 
dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.  
Bardzo gorąco witam naszych zagranicznych przyjaciół. Przedstawicieli miasta 
partnerskiego Preston, w tym roku obchodzimy bowiem wspaniały jubileusz 
30-lecia współpracy Kalisz-Preston. 
Równie gorąco witam przedstawicieli miasta Hamm, Hautmont, Kamieńca 
Podolskiego, La Louviere, Łowecz oraz Martina, serdecznie witamy.  
Witam prezydentów Miasta Kalisza oraz przewodniczących Rady Miasta Kalisza 
minionych kadencji.  
Witam obecnych wiceprezydentów Kalisza, wiceprzewodniczących Rady Miasta, 
a także wszystkich radnych Rady Miasta Kalisza, serdecznie witam. 
Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Państwowej 



Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jednocześnie 
bardzo dziękuję władzom uczelni za udostępnienie na tę uroczystość Sali Koncertowej 
im. profesora Jerzego Rubińskiego, dziękujemy serdecznie. 
Witam przedstawicieli służb mundurowych Policji, Służby Więziennej, Straży 
Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.  
Witam prezesów, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, naczelników Urzędu 
Miasta. 
Serdecznie powitajmy Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych. 
Powitajmy dziennikarzy prasy, radia i telewizji.  
Powitajmy obywateli wyróżnionych Honorową Odznaką Miasta Kalisza, Nagrodą 
Miasta Kalisza i odznaczonych Medalami „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.  
Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy zaszczycili nas swą obecnością! 
Proszę państwa o symboliczne, wyrażone oklaskami, otwarcie święta miasta Kalisza 
2019 roku! Dziękuję serdecznie.  
 
Konferansjerzy podziękowali przewodniczącemu za wystąpienie, jednocześnie 
prosząc o zabranie głosu Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza. 
 
Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza – ekscelencjo, księże biskupie, 
szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, radni, honorowi 
obywatele Kalisza, członkowie delegacji zagranicznych, drodzy obywatele miasta 
i jego przyjaciele, spotykamy się dziś z okazji święta miasta. Wydarzenie to weszło do 
kalendarza i wydaje się tak oczywiste, że nie zastanawiamy się nad jego znaczeniem. 
A gdyby tak zapytać: święto miasta, więc czyje? Czym dla nas jest nasze miasto? 
Miasto to wspólna przestrzeń, w której żyje i rozwija się człowiek. Jako takie, powinno 
być odzwierciedleniem ludzkich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Jakie powinny być 
zatem miasta – dziś i w przyszłości? Jakie przesłanki powinny wyznaczać koncepcje 
rozwoju miast i towarzyszyć ich realizacji? Według jakich założeń należy 
reorganizować przestrzeń miejską tak, by współcześni mieszkańcy stali się jej 
zadowolonymi i zaangażowanymi uczestnikami? Te pytania stawia sobie wielu 
badaczy, urbanistów, socjologów, architektów, aktywistów miejskich. Na pewno także 
stawiają je sobie świadomi samorządowcy. Jan Gehl, Duńczyk, uznany w świecie 
architekt i urbanista, autor kultowej pozycji „Miasta dla ludzi” odpowiada na to 
w sposób bardzo prosty: trzeba zadbać o ludzki wymiar naszego otoczenia. Dążyć do 
tworzenia miast pełnych życia, bezpiecznych, zrównoważonych i zdrowych. Czy 
istnieje gotowa recepta, jak to osiągnąć? Niestety, to już nie jest tak proste, 
a koncepcje i wizje ścierają się z konkretnymi realiami. Znaczenia nabiera nie tylko 
świadomość i odpowiedzialność za kształtowanie środowiska, ale i uwarunkowania 
społeczno-ekonomiczne. Nie pozostawia wątpliwości, niezależnie od tego, ile będzie 
wizji miasta, że powinno być ono przyjazne, funkcjonalne, bezpieczne. Niejako 
skrojone na naszą miarę, a więc ludzi. Czy Kalisz taki jest? Na pewno ma szansę takim 
się stać! Kalisz – miasto średniej wielkości, z bogatą historią, ofertą edukacyjną 
i kulturalną, miasto nad rzeką – co definiuje jego tożsamość w bardzo dużym stopniu. 
Miasto będące stolicą regionu, aglomeracji, południowej części Wielkopolski. Możemy 
mówić o Kaliszu, że to miasto o najstarszej, ptolemejskiej metryce, centrum osadnicze 
na Szlaku Bursztynowym, miasto – kolebka państwa Piastów. Pod wieloma względami 



miasto pionierskie: tu wydano sławny Statut Kaliski, tutaj przed ponad 200 laty 
powstał publiczny ogród, który jest dziś naszym Parkiem Miejskim. Tu działały jedne 
z pierwszych w kraju Towarzystwa: Muzyczne i Wioślarskie. Tu stoją piękne, 
wielowiekowe świątynie. O wielokulturowej historii mówią zabytkowe nekropolie. To 
tutaj od ponad 200 lat działa scena teatralna – i znajduje się najpiękniej położony 
Teatr. Kalisz był i jest opisywany na kartach wielu dzieł literackich, portretowany na 
obrazach i fotografiach. Losy miasta splatały się z losami kraju, tak w chwilach 
wzniosłych, jak i tragicznych. Pamiętajmy o tym! Szanowni państwo, wielu z was 
pomyślało zapewne, że w tym gronie – wśród osób, dla których Kalisz jest ważny, 
w gronie przyjaciół, osób zasłużonych – przytoczone przeze mnie fakty są znane, może 
nawet oczywiste. A jednak jestem przekonany, że trzeba o nich mówić! Przypominać tę 
wiedzę, utrwalać i upowszechniać. Bo ta historia i dziedzictwo, obok współczesnego 
potencjału Kalisza, budują naszą tożsamość. Podkreślają wspólnotę, jaką tworzą 
kaliszanie. Ci, którzy stają się kaliszanami poprzez fakt narodzin nad Prosną i ci, 
którzy stają się nimi poprzez świadomy wybór, są kaliszanami nawet wtedy, gdy 
mieszkają o tysiące kilometrów stąd. Bo mają Kalisz w sercu! Miasto to my, 
mieszkańcy, kaliszanie. I my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za 
teraźniejszość i przyszłość Kalisza, za jego rozwój. Szanowni państwo, samorządność 
to nie polityka. U podstaw samorządności leży bowiem uznanie podmiotowości 
mieszkańców, ich zdolności do podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego, 
bycia odpowiedzialnym za siebie i społeczność, w której żyją. Samorządność to 
właśnie świadomość, odpowiedzialność, poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim 
praca! Wszyscy tu, w tej sali spotkaliśmy się dlatego, że Kalisz, jest dla nas ważny. 
Identyfikujemy się z nim, tu chcemy żyć, odcisnąć swój ślad. Pozostawić miasto 
lepszym i piękniejszym dla naszych dzieci, następnych pokoleń. Dopisać swoją 
historię. Jesteśmy przyjaciółmi Kalisza. A więc stańmy się jego ambasadorami. 
Dostrzeżmy potrzeby miasta i postawmy je ponad interesem partii, grup, 
partykularnych interesów; lobbujmy w parlamencie, urzędach wojewódzkich 
i centralnych. Działajmy. Pracujmy razem dla dobra naszego miasta. A dziś wspólnie 
świętujmy jego dni! Dziękuję bardzo. 
 
Konferansjerzy podziękowali prezydentowi za wystąpienie, kontynuując – szanowni 
państwo, jak co roku Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza nierozerwalnie związana 
jest z wręczeniem szczególnych tytułów i godności. A będą one wręczone ludziom od 
lat związanym z naszym pięknym grodem nad Prosną. Nadszedł czas na prezentację 
tegorocznych laureatów nagród i wyróżnień miasta Kalisza. Odznaki Honorowe 
Miasta Kalisza otrzymują: 
- pan Grzegorz Chwiałkowski, społecznik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
„Bank Chleba” w Kaliszu, wieloletni radny Rady Miejskiej Kalisza, 
- pan Krzysztof Dremza, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec”, 
- pan Edward Pudełko, archeolog, badacz dziejów Kalisza i jego okolic, 
- pani Grażyna Schlender, bibliotekarz i historyk, dyrektor Archiwum Państwowego 
w Kaliszu, 
- Preston Twinning Partnerships Committee. 
A nagrodę Miasta Kalisza otrzymuje pani Barbara Wypych, aktorka teatralna 
i filmowa. 



Przyznawane przez Prezydenta Miasta Medale „Honorowy Przyjaciel Kalisza” 
otrzymują: 
- pani Ewa Andrzejewska, historyk sztuki i muzealnik, 
- pan Jacek Kasprzak, działacz i trener kolarski, 
- pan Mieczysław Machowicz, rymarz, wielki społecznik, miłośnik Kalisza, 
- pani Jolanta Nowińska, psycholog, wieloletnia dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu, 
- pani Elżbieta Świtaj, do niedawna prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu, 
- pan Robert Kuciński, dziennikarz i prezenter.  
Szanowni państwo, a teraz z ogromną przyjemnością przedstawimy wam sylwetki 
osób, którym Rada Miasta Kalisza i Prezydent Miasta postanowili przyznać miejskie 
wyróżnienia. Jednocześnie informuję, że szczegółowe laudacje dotyczące laureatów 
zostały zawarte w publikacji przygotowanej na dzisiejszą uroczystość, a którą 
otrzymali państwo przed wejściem do sali. Proszę państwa, przed nami prezentacja 
osób wyróżnionych Odznaką Honorową Miasta Kalisza.  
 
Pan Grzegorz Chwiałkowski: 
Działalność w zakresie pomocy społecznej rozpoczął w 1993 r., rok później powołał do 
życia „Bank Chleba”, który od roku 1996 prowadzony jest przez Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie. Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy najbardziej 
potrzebującym, w szczególności dzieciom, głównie w formie codziennej pomocy 
żywnościowej, a także wspieranie podopiecznych różnych organizacji. Grzegorz 
Chwiałkowski jest także działaczem sportowym angażującym się w popularyzację 
sportu wśród młodzieży – jako sędzia regat wioślarskich, sędzia i instruktor 
w kajakarstwie, instruktor boksu oraz członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. To również wieloletni radny miejski, który zawsze interesował się nie 
tylko sprawami społecznymi, ale również ochroną środowiska i otaczającą go 
przyrodą.  Jego społeczne zaangażowanie zostało już niejednokrotnie docenione, dziś 
nadszedł czas na kaliskie wyróżnienie. 
 
Drodzy goście! Pan Krzysztof Dremza: 
Swoją wiedzę zawodową, a także doświadczenie zdobyte w czasie pracy 
w administracji rządowej wykorzystuje do właściwego, efektywnego kierowania 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Dobrzec”. Wśród wielu dokonań pana prezesa na 
podkreślenie zasługuje fakt wieloletniej i dobrej współpracy z władzami miasta 
Kalisza. Prowadzona dzięki niej działalność inwestycyjna, w ramach której powstają 
nowe budynki, drogi, chodniki, tereny zielone, zmienia korzystnie wizerunek Kalisza. 
Wspaniałym przykładem może być tu „Panorama Dobrzec”, zlokalizowana przy 
Al. Wojska Polskiego w pobliżu Ronda Westerplatte. Wcześniej był to teren, na 
którym od wielu lat niszczał stary pawilon nie przynosząc dobrego wizerunku dla 
miasta. Zastąpiły go trzy 9-kondygnacyjne nowoczesne budynki mieszkalne. 
Działalność kierowanej przez Krzysztofa Dremzę instytucji to jednak nie tylko sprawy 
mieszkaniowe, ale również sprawy społeczne. Na terenie spółdzielni działa klub 
seniora, kluby sportowe, funkcjonują sekcje modelarskie i koszykarskie, a w ramach 
propagowania sportu od 1997 r. wspólnie z miastem Kalisz organizowane są 
corocznie Międzynarodowe Rozgrywki Koszykówki „Kaliski Streetball”. Krzysztof 



Dremza to prężnie działający prezes, doświadczony spółdzielca, ale przede wszystkim 
znakomity menedżer. 
 
Szanowni państwo! Pan Edward Pudełko: 
Niemalże całe zawodowe życie związany jest z Kaliszem i tutejszym muzeum, gdzie 
przez lata pracował na rzecz ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. 
Autor wielu liczących się ekspozycji muzealnych, członek Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, wychowawca kilku pokoleń archeologów. Wybitny znawca 
społeczności łużyckich pól popielnicowych w południowo-wschodniej Wielkopolsce, 
przez lata członek Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- 
i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1970-1973 był kierownikiem 
Muzeum Ziemi Kaliskiej, a po rezygnacji, do emerytury piastował stanowisko 
kustosza Działu Archeologii Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Kierował wieloma 
pracami wykopaliskowymi, opublikował też kilkadziesiąt artykułów 
popularnonaukowych, głównie na łamach „Rocznika Kaliskiego. Życiowa postawa 
Edwarda Pudełko, jego ogromna wiedza historyczna i nieprawdopodobna pasja 
przynosi zaszczyt i chlubę naszemu miastu. 
 
Drodzy goście! Pani Grażyna Schlender: 
Swoje działania prowadzi na wielu płaszczyznach. Od 25 lat jest organizatorką 
konkursu czytelniczego „Co wiesz o Kaliszu i jego okolicach”, znanego obecnie jako 
„Ad fontes – Do źródeł. Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”, 
skierowanego do uczniów szkół podstawowych i średnich Kalisza oraz regionu 
kaliskiego. Angażuje się również w przedsięwzięcia patriotyczno-literacko-kulturalne, 
organizując wiele konkursów i wystaw. W jej życiu ważna jest także działalność 
związkowa. Jako przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” 
Koła Grodzkiego w Kaliszu organizowała zbiórki odzieży i polskich książek, które 
następnie za pośrednictwem duszpasterzy przekazywane były Polonii na Białorusi 
i Ukrainie. Odznaka Honorowa Miasta Kalisza będzie wyrazem podziękowania dla 
pani Grażyny za wieloletnie badania historii Kalisza, jak również ożywianie 
środowiska naukowo-kulturalnego, lokalnego i ogólnopolskiego, a także aktywną 
i twórczą postawę, dzięki której kierowane przez nią archiwum stało się 
ogólnopolskim ośrodkiem badań naukowych. 
 
Szanowni państwo! Preston Twinning Partnerships Committee: 
Komitet liczy 25 członków, wśród nich znajdują się osoby prywatne, przedsiębiorcy, 
radni. Dzięki nim, mimo odległości, udaje się realizować wspólne projekty na różnych 
płaszczyznach. Kontakty nawiązują szkoły i uczelnie wyższe, sportowcy, różne grupy 
społeczne, w tym kaliskie organizacje pozarządowe. Młodzi ludzie biorą udział 
w wymianie szkolnej, której celem jest praktyczne rozwijanie umiejętności 
językowych, poznanie historii, tradycji i kultury, a przede wszystkim zawarcie nowych 
przyjaźni. Przez kolejne lata współdziałanie z Preston przebiega pod znakiem 
realizacji różnorodnych projektów. Przedstawiciele obu miast biorą udział 
w obchodach pełnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, designerskich 
i biznesowych, a także seminariach oraz warsztatach integracyjnych. Dzisiejsze 
wyróżnienie Odznaką Honorową Miasta Kalisza będzie podziękowaniem za bogatą 



współpracę, przynoszącą korzyści obu miastom, ale przede wszystkim za 30-letnią 
przyjaźń, która nie zna granic. 
W imieniu komitetu Odznakę Honorową Miasta Kalisza odebrała Trisha Rollo. 
 
Drodzy goście! Przed nami laudacja na cześć laureatki Nagrody Miasta Kalisza. Pani 
Barbara Wypych: 
Absolwentka Państwowej Szkoły Teatralnej w Łodzi, współpracująca z Teatrem 
Nowym w Poznaniu i Teatrem Współczesnym w Warszawie. Laureatka Grand Prix za 
wybitną osobowość sceniczną, nagrody ufundowanej przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody dla Najbardziej Elektryzującej Aktorki oraz 
Nagrody łódzkich dziennikarzy dla największej indywidualności na 33. Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi. Na scenie partneruje m.in. Krystynie Jandzie, Katarzynie 
Gniewkowskiej, Krzysztofowi Wakulińskiemu czy Borysowi Szycowi. Współpracuje ze 
stołecznym Och-Teatrem stworzonym przez Krystynę Jandę i Marię Seweryn. Posiada 
również wykształcenie muzyczne. Jest absolwentką szkoły muzycznej w klasie 
fortepianu i fletu poprzecznego. Śpiewa w zespole „Ministerstwo Brzmienia”. Jej 
niezapomniany głos wielokrotnie rozbrzmiewa również w rodzinnym mieście. 
I możemy państwu zdradzić, że tak będzie również i dziś. Kariera Barbary Wypych 
rozwija się w zawrotnym tempie. Aktorka nie boi się nowych wyzwań, grając u boku 
znakomitych artystów, ale nigdy nie zapomina o swym rodzinnym mieście, z dumą 
reprezentując je na zewnątrz.  
 
Szanowni państwo! Prezydent Miasta przyznał Medale „Honorowy Przyjaciel 
Kalisza”. Oto sylwetki wyróżnionych. Pani Ewa Andrzejewska: 
Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu, Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku, kustosz działu sztuki w Muzeum Okręgowym Ziemi 
Kaliskiej, wybitna specjalistka w zakresie sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zabytkowych tekstyliów. Jej dokonania i dorobek 
naukowy stanowią ogromny wkład w rozwój pionierskich badań nad historią sztuki 
i rzemiosłem Kalisza. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu wyjątkowych 
projektów obejmujących badania, prezentację oraz popularyzację dziedzictwa Kalisza. 
Bardzo angażuje się w popularyzację swoich badań poświęconych sztuce  
i rzemiosłu artystycznemu naszego miasta. Współpracuje z redakcją „Rocznika 
Kaliskiego”, na łamach którego publikuje artykuły z tej dziedziny. Dr Ewa 
Andrzejewska stanowi przykład niezwykle rzetelnego i dociekliwego badacza 
materialnej spuścizny kulturowej, któremu nie wystarcza badanie źródeł znajdujących 
się w zbiorach kaliskich. Pokazuje, że konieczna jest kwerenda materiałów 
rozproszonych w muzeach, archiwach i bibliotekach całej Polski oraz Europy. Jej 
praca służy rozwojowi wiedzy o historii Kalisza.  
 
Drodzy goście! Pan Jacek Kasprzak: 
Swoją pracę w Kaliskim Towarzystwie Kolarskim rozpoczął w 1991 r. Jako 
szkoleniowiec krótko współpracował również z KLTC Konin. Obecnie jest 
wiceprezesem klubu do spraw sportowych i jego trenerem-koordynatorem, a także 
wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego z siedzibą w Kaliszu. Pełni 
również zaszczytną funkcję dyrektora sportowego Polskiego Związku Kolarskiego. 



Swoim doświadczeniem dzieli się chętnie zarówno z innymi szkoleniowcami, jak 
i  zawodnikami, którzy pod jego opieką osiągają wielkie sukcesy. W 2010 r. został 
powołany na stanowisko trenera torowej kadry narodowej średniego dystansu, którą to 
funkcję pełni do dzisiaj. Jego podopieczni zdobywają tytuły mistrzów Europy i świata, 
zajmują czołowe lokaty w Pucharach Świata i innych zawodach z udziałem 
najlepszych zawodników globu. Jacek Kasprzak dzięki swojej praktycznej 
i teoretycznej wiedzy, wysokiej klasy merytorycznym i metodycznym umiejętnościom, 
a także uznaniu w światowym środowisku kolarskim w dużym stopniu przyczynia się do 
promocji miasta Kalisza oraz jego potencjału sportowego w kraju i poza jego 
granicami.  
 
Szanowni państwo! Pan Mieczysław Machowicz:  
Rymarz, wielki społecznik, miłośnik Kalisza. Od ponad 25 lat wspólnie z żoną 
i swoimi córkami prowadzi pracownię rymarską w Kaliszu. Jest przewodniczącym 
Ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej w ginącym zawodzie rymarskim, 
podcechmistrzem Ogólnopolskiego Cechu Rymarzy Polskich, przewodniczącym 
komisji rewizyjnej KTW w Kaliszu, twórcą wielu rekonstrukcji historycznych dla 
muzeów polskich oraz rekwizytów teatralnych dla teatrów polskich. Jako inicjator 
i założyciel Towarzystwa Przyjaciół Zawodzia bardzo aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz rozpowszechniania historii miasta. Podejmuje również wiele 
cennych dla miasta inicjatyw. Na uwagę zasługuje wyjątkowa pasja pana 
Mieczysława – rekonstrukcja. Słynie on przede wszystkim jako budowniczy łodzi 
św. Wojciecha. W swej działalności szczególną uwagę poświęca najmłodszym 
kaliszanom – organizuje dla nich warsztaty archeologiczne i drukarskie oraz żywe 
lekcje historii w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu, podczas których zachwyca 
znajomością historii swego rodzinnego miasta.  
 
Drodzy goście! Kolejną laureatką jest pani Jolanta Nowińska:  
Z kaliskim Domem Dziecka związana była przez ponad 40 lat. Będąc dyrektorem tej 
placówki współpracowała zarówno z władzami miasta Kalisza, jak również ze 
społecznością lokalną. Wynikiem tej bardzo dobrej współpracy jest kaliskie 
mieszkanie rodzinkowe, przeznaczone dla wychowanków Domu Dziecka, dzięki 
któremu dzieci, prowadząc gospodarstwo domowe, mogą uczyć się samodzielności, 
odpowiedzialności i wzajemnej pomocy. Jej skrupulatność, zaangażowanie, 
traktowanie swoich obowiązków zawodowych jako misji zaowocowały 
niejednokrotnie sukcesami. Działalność pani Jolanty obejmowała sferę społeczną, 
wychowawczą, opiekuńczą, edukacyjną i charytatywną, zdecydowanie wykraczając 
poza obowiązki zawodowe. Jako dyrektor Domu Dziecka wykazała się dużymi 
umiejętnościami organizacyjno-pedagogicznymi. W placówce dokonano licznych 
remontów, dzięki czemu dzisiaj bardziej przypomina ona dom niż instytucję, a dzieci 
mogą dorastać w warunkach dostosowanych do ich potrzeb, w domu pełnym kolorów, 
zabawek i ciepłej atmosfery.  
 
Szanowni państwo! Pani Elżbieta Świtaj: 
W 2008 r. rozpoczęła bardzo bogatą, różnorodną, szeroko zakrojoną działalność 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu. Rok później 



została prezesem stowarzyszenia, które w szybkim czasie zdobyło prestiż na forum 
krajowym w każdym aspekcie działalności. Zorganizowała nową siedzibę 
stowarzyszenia, skutecznie zdobywała potrzebne do działania granty finansowe. Za 
pozyskane środki finansowe realizowała bardzo dużo potrzebnych temu środowisku 
inicjatyw. Jest osobą niezwykle wrażliwą, otwartą, empatyczną. Każdy problem 
podopiecznych jest dla niej ważny. Stara się, by we wszystkich inicjatywach 
stowarzyszenia uczestniczyły przede wszystkim dzieci i rodziny w szczególnie trudnych 
życiowo sytuacjach. Podkreślić należy, że wszystkie działania Elżbiety Świtaj nie są 
związane z jej działalnością zawodową. Obecnie przekazała funkcję prezesa 
młodszemu pokoleniu, ale jest członkiem honorowym stowarzyszenia i dzieli się 
z innymi swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. 
 
Szanowni państwo! Robert Kuciński:  
Od 25 lat multimedialny dziennikarz oraz współorganizator kulturalnych imprez 
i festiwali, twórca programów radiowych i telewizyjnych oraz publikacji prasowych 
poświęconych przede wszystkim kaliskiej kulturze. Reżyser dokumentów i filmów 
reklamowych, publicysta kulturalny. W kolejnych latach kierownik redakcji społeczno-
kulturalnej Radia Centrum, prezenter i twórca programów aMazingTV, od 2019 r. 
zastępca dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. A także: sekretarz literacki 
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, koordynator i prelegent dyskusyjnego 
klubu filmowego kaliskiego Kina Centrum, rzecznik prasowy Fundacji Rodziny 
Wiłkomirskich, twórca telewizyjnych reportaży poświęconych niemal wszystkim 
kaliskim festiwalom, konferansjer i współtwórca koncertów, konkursów i przeglądów 
o charakterze artystycznym. Robert Kuciński realizował większość reportaży, filmów 
i kampanii reklamowych największych wydarzeń i firm Kalisza. Prowadził także 
niejednokrotnie Uroczyste Sesje Rady Miasta Kalisza z okazji Święta Miasta, jak to ma 
miejsce i dziś. 
 
Po każdej laudacji nastąpiło wręczenie godności oraz kwiatów przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, Prezydenta Miasta Kalisza, a także Naczelnik 
Kancelarii Rady Miasta oraz wybrzmiała fanfara grana przez muzyków Filharmonii 
Kaliskiej.  
 
W imieniu wyróżnionych głos zabrała Grażyna Schlender – wasza ekscelencjo, panie 
prezydencie, panie przewodniczący Rady Miasta Kalisza, szanowni goście, w imieniu 
nagrodzonych chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym, dzięki którym 
mogliśmy się tutaj znaleźć i uczestniczyć w tej Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, 
a więc osobom i instytucjom, które nas nominowały do tych wspaniałych wyróżnień 
i tytułów. A przede wszystkim oczywiście chciałabym podziękować władzom miasta 
Kalisza, które zatwierdziły te nominacje, a więc panu prezydentowi, panu 
przewodniczącemu i wszystkim radnym bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę 
państwa, dodam jeszcze, że nie jestem rodowitą kaliszanką, ale Kalisz stał się dla mnie 
moją małą ojczyzną i moim ukochanym miastem. Przybyłam do Kalisza w mrocznych 
latach stanu wojennego w 1983 r. i po prostu od samego początku związałam się 
z kulturą. Proszę państwa, moją największą pasją badawczą jest historia najnowsza 
i wydobywanie z cienia tych, którzy walczyli o wolną niepodległą Polskę, mam tutaj na 



myśli, w latach oczywiście 1945-1990, mam tu na myślni żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, o których do niedawna jeszcze mało kto wiedział, niepokorną 
młodzież, która także była bardzo zbuntowana i działała przez cały okres PRL-u 
i walczyła na różne sposoby o wolną Polskę i wreszcie ludzi Solidarności. Proszę 
państwa, wszyscy tutaj, wszystkie osoby dzisiaj nagrodzone, wszystkie te osoby łączy 
jedno, niezależnie od poglądów, niezależnie od profesji wszyscy są pasjonatami. I to 
dzisiaj mogliśmy usłyszeć przy prezentacji i wszystkie te osoby działają na rzecz 
Kalisza i jego mieszkańców. Proszę państwa, na koniec pozwoliłam sobie tutaj 
zacytować fragment pieśni IV Gałczyńskiego: „Jesteśmy cząstką w zespole, z niego 
płynie nasza siła. Aby chleb leżał na stole, a pracą lampa świeciła”. Dziękuję. 
 
Agnieszka Gierz – bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Szanowni państwo, z całego 
serca gratuluję wszystkim nagrodzonym. Mam nadzieję, że wasza pasja 
i zaangażowanie nigdy nie zgasną, a dla nas wszystkich będą wspaniałą inspiracją. 
Wielkie brawa dla naszych laureatów. 
Bardzo dziękuję za ten spontaniczny przypływ oklasków. Proszę naszych laureatów 
o zajęcie już miejsc na widowni, a mojego kolegę o powrót do dzisiejszych 
obowiązków. 
 
Robert Kuciński – drodzy państwo ja pięknie dziękuję za podwójne wyróżnienie, za 
możliwość poprowadzenia tej uroczystości i ten medal. Właśnie korzystając z tej 
okazji, że tak często mnie jeszcze cały czas osoby pytają, ja tylko zawodowo 
momentami znajduję się w Koninie, natomiast cały czas mieszkam w Kaliszu i tutaj 
mieszka moje serce, także raz jeszcze pięknie dziękuję za tę odznakę. 
Szanowni państwo, przed nami jeszcze jeden wspaniały akcent – w tym roku 
obchodzimy bowiem szczególny jubileusz – 30-lecia współpracy z miastem 
partnerskim Preston. Przed chwilą Preston Twinning Partnerships Committee 
wyróżniony został Odznaką Honorową Miasta Kalisza, ale chcemy podkreślić jak 
ważna dla naszego miasta jest współpraca, która – raz jeszcze zaznaczę – nie zna 
granic. Zapraszam na scenę panią Trishę Rollo oraz pana Alana Marleya, aby jeszcze 
raz podziękować za te wspaniałe lata. 
 
Nastąpiło wręczenie kwiatów i upominku, po czym głos zabrał Alan Marley 
(tłumaczenie) – panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie, to jest 
nasz wielki przywilej, że możemy tutaj być dziś wieczorem. To dla nas szczególna 
okazja, ponieważ to jest 30-lecie naszej relacji z Kaliszem. Jest dla nas też 
przywilejem, że możemy spotkać innych, pozostałych ludzi z waszych miast 
partnerskich i możemy zawierać nowe przyjaźnie. Żyjemy obecnie w czasach trudnych 
i niepewnych, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale dla wielu innych krajów na świecie. 
Wydaje się, że zaczyna brakować tradycyjnych wartości. Takich wartości jak 
tożsamość narodowa. Być może jest brak szacunku dla wartości tradycyjnych, takich 
jak integralność, jak lojalność i długo trwające przyjaźnie. Naszym zdaniem bardziej 
ważnym niż kiedykolwiek jest to, żeby przyjaźnie nie tylko były utrzymywane, ale żeby 
one były rozwijane. I właśnie partnerstwo miast to jeden ze sposobów, na który 
możemy to robić. Przez partnerstwo możemy promować zrozumienie i tolerancję, 
zrozumienie ponad ignorancję, uprzejmość ponad samoskupienie na sobie, tolerancja 



ponad bigoterię i bycie razem ponad podziałami. Kiedy w roku 1989 Kalisz i Preston 
zawarły to porozumienie o partnerstwie nie było na świecie Internetu, Facebook’a, 
Twitter’a. Komunikowaliśmy się rozmawiając ze sobą albo przez telefon albo 
odwiedzaliśmy się, odwiedzaliśmy się osobiście, nawet pisaliśmy listy, pamiętajcie 
o tym. I nasza przyjaźń, jakość naszej przyjaźni nie była mierzona ilością przyjaciół. 
Przyjaciół, których mamy na Facebook’u albo ilość like’ów, które zdobywamy albo 
liczbę udostępnień na Twiterze. My się znaliśmy, interesowaliśmy się swoim życiem 
nawzajem, wspieraliśmy się zarówno w czasach trudnych, jak i w czasach dobrych. 
Jestem dumny z tego, że Preston jest miastem partnerskim Kalisza. Jestem dumny 
z tego, że mamy osobiste przyjaźnie o wielkiej jakości. Dziękuję jeszcze raz Kaliszu, 
w imieniu miasta i ludzi z Preston, za to, że zaprosiliście nas do swojego wspaniałego 
miasta. Oczekujemy waszej delegacji w naszym mieście pod koniec czerwca, ale 
bardziej oczekujemy tego, że nasza relacja będzie utrzymana i rozwijana przez 
następne 30 lat. Dziękuję bardzo. 
 
Konferansjerzy – bardzo dziękujemy za to ważne przesłanie. Szanowni państwo, 
o możliwość zabrania głosu poprosili również nasi goście.  
 
Ks. prof. dr hab. Edward Janiak, biskup kaliski – szanowni państwo, powinno być 
krótko, jestem przygotowany, mam 3 punkty. Pierwszy punkt, pragnę bardzo 
serdecznie podziękować panu prezydentowi, radnym za współpracę z kościołem, 
z parafiami. Ta współpraca ujawnia się w trosce o zabytki, ale też w pracy 
charytatywnej z Caritas Diecezji Kaliskiej. Jestem tutaj siódmy rok. Jestem ostrożny 
w prośbach, ale nie spotkałem się nigdy z odpowiedzią negatywną, za co bardzo 
serdecznie dziękuję, ogromną życzliwość. Punkt drugi, proszę państwa, ja bym sięgnął 
przed 40 lat, pierwsza wizyta św. Jana Pawła II do Polski, jakże ta Polska inaczej 
wyglądała, starsi pamiętają, system, runęła hegemonia radziecka, już następna wizyta 
Ojca Św., mur berliński, przyszła wolność, ale to, co jest bardzo piękne to jest piętno 
zostawione w Kaliszu przez Jana Pawła II. Właściwie dał kierunek szacunku do 
rodziny, do każdego poczętego życia i chcemy o tym pamiętać, bo w tych dniach, 
4-tego minęło 22 lata jak Jan Paweł II stanął na ziemi kaliskiej. I, proszę państwa, 
w wymiarze kościelnym szacunek dla miejsca, najwyższa ranga, jaka może być to jest 
stolica diecezji, Kalisz jest stolicą Diecezji Kaliskiej. Bardzo się cieszę i raduję, tylko 
chciałbym, może to nie będzie dobrze słyszane, że to, co powiem to nie jest zasługą 
pana prezydenta, ani rady, ani biskupa, ale nie zapominajmy, jakiego mamy patrona, 
Św. Józefa. On jest naprawdę skutecznym opiekunem, opiekunem naszego miasta, 
patronem, opiekunem diecezji, opiekunem kościoła, tu jest obecny ksiądz prałat Plota, 
w minionym roku kilkaset tysięcy przeszło pielgrzymów, nie tylko z Polski, ale 
i z zagranicy i to do Św. Józefa. Ojciec Św. jakoś nawet przecenił mi się wydaje, że 
uczynił Narodowym Sanktuarium Św. Józefa nasze miasto, naszego patrona i chcemy 
to pokornie spłacać naszą wiernością. Św. Józef nic nie mówił, robił, a jeżeli nawet 
ktoś nie ma wiary, bo są też tacy ludzie to niech przeliczy tylko, że ponad pół miliona 
pielgrzymów jeżeli tylko zostawiło kilkanaście złotych w Kaliszu to jaki to jest udział 
też tutaj dla naszego miasta w sensie ekonomicznym. I trzeci punkt, w minioną 
niedzielę byłem bierzmować młodzież we Freiburgu w Niemczech i po mszy św. 
przychodzi grupa do mnie ludzi, która jest związana z Kaliszem, okolicami też Kalisza, 



polskiej misji katolickiej i spotykają się co miesiąc, jest coś co ich łączy, to co jest 
piękne to na obczyźnie, gdzie kościoły są piękne, ale puste, polskie misje katolickie 
wypełnione przez młode rodziny, młodzież, dzieci, oni są tam dumni, że są Polakami, 
a jednoczy ich też miejsce pochodzenia i ja mówię – to wracajcie, jak tęsknicie, ale już 
dzieci, praca, mówię u nas też już są szparagi, jest praca, już nie trzeba uciekać, ale 
widać, że mimo, że sobie wybierają miejsce to ta tradycja, to co jest takie sakrum dla 
miejsca wynosi się i zabiera się w świat. I dlatego też życzę państwu wszystkim, byśmy 
mieli udział w tym twórczym budowaniu imienia miasta Kalisza, żebyśmy byli z tego 
dumni, że stąd jesteśmy, czy tutaj żyjemy i wnosząc właśnie nasz pozytywny udział do 
rozwoju miasta. Ja wśród tych obywateli tez wpisuję się do waszej dyspozycji i sobie 
też życzę, żebym mógł stanąć na wysokości wyzwań w tym mieście. Bardzo serdecznie 
dziękuję za współpracę. 
 
Piotr Kaleta, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – ekscelencjo, księże biskupie, 
szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, wysoka rado, państwo 
europosłowie, koledzy parlamentarzyści, wielce, wielce szanowni państwo, pan 
prezydent w swoim wystąpieniu wspominał o tym, że to, co się dzieje w Kaliszu, to, co 
powinno się dziać w Kaliszu dotyczy pewnej infrastruktury, zbiorowości, architektury, 
to są rzeczy ważne. Ale pamiętać trzeba również o tym, że postaciami najważniejszymi, 
które w ten element się mają wpisać, powinni się wpisać, są mieszkańcy, są kaliszanie. 
W związku z tym bardzo pozytywnie należy odebrać te słowa, że właśnie to dla nich 
tutaj jesteśmy, że dla nich tworzymy tą naszą misję, każdy w swoim zakresie, w swoim 
zakresie obowiązków. I myślę, że tak po prostu będzie, że każdy na swojej płaszczyźnie, 
za którą jest odpowiedzialny będzie czynił wszystko, żeby Kalisz stawał się piękniejszy, 
wspanialszy, bo po prostu na takie właśnie przymioty zasługuje. Proszę państwa, 
gratulując wszystkim wyróżnionym, tym wszystkim, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni, 
można podzielić się taką pewną refleksją – jakże piękne, wspaniałe jest to miasto skoro 
ma właśnie takich obywateli, które ma właśnie takich przyjaciół. Ale, proszę państwa, 
pozwólcie mi, że nad jedną postacią chciałbym się zatrzymać na chwilę i zatrzymać 
w sposób szczególny. Wszystkie nagrody, wszystkie odznaczenia są ważne, są 
potrzebne, one sprawiają, że stajemy się bardziej docenieni i wyróżnieni za to, co 
robimy, ale nie ma piękniejszej nagrody, nie ma wspanialszej nagrody niż uśmiech 
dziecka, niż uśmiech chorego dziecka, a to, co robi pani Elżbieta Świtaj, pani prezes 
Elżbieta Świtaj to jest takie dosłowne, takie namacalne dotknięcie ludzkiego cierpienia 
i to cierpienia w tym wymiarze najbardziej dramatycznym, bo cierpienia chorego 
dziecka. I niech mi będzie wolno z tego miejsca w sposób szczególny pani prezes, która 
przecież od lat współpracuje z panią dr Elżbietą Dębską, teraz radną dr Elżbietą 
Dębską, doprowadza do takich sytuacji, że właśnie dzieci czują się bezpieczne, mimo 
tego, co ich spotkało. Jeszcze raz chciałbym wszystkim bardzo serdecznie 
pogratulować i podziękować za te wszystkie wspaniałe dokonania, które są państwa 
dokonaniami, ale już także są dokonaniami Kalisza. Wszystkiego dobrego. 
 
Tomasz Ławniczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – panie prezydencie, 
panie przewodniczący, koleżanki i koledzy parlamentarzyści, jego ekscelencjo 
i wszyscy szanowni goście, urbs antiqua, najstarsza metryka ze wszystkich 
miejscowości w Polsce, wielka historia, o której też już było tutaj kilka słów, a ja 



chciałbym tylko powiedzieć, że jako mieszkaniec sąsiedniego powiatu ostrowskiego, 
ale jednocześnie sąsiednich Nowych Skalmierzyc po pierwszym roku, może już nawet 
niespełna roku współpracy z panem prezydentem widzę głęboką otwartość na 
współpracę i z punktu widzenia całej Wielkopolski, panie prezydencie, jednym 
z największych wyzwań dla miasta Kalisza jest to, aby po Poznaniu spośród wszystkich 
subregionalnych miast naszego województwa to trójmiasto Kalisz – Ostrów – Nowe 
Skalmierzyce stały się tak naprawdę drugim centrum Wielkopolski. Widzę otwartość 
przynajmniej na tę współpracę i z tego punktu widzenia gratuluję. Myślę, że będą pod 
tym względem, w wyniku tej postawy sukcesy i dla Kalisza i dla całego regionu, bo 
integracja i współpraca całemu regionowi jest naprawdę potrzebna. Szanowni 
państwo, wszystkim dziś nagrodzonym chciałem pogratulować i znowu proszę mi 
wybaczyć, że może nie będę wymieniał osób, ale wszystkim tym, którzy dbają 
o budowanie wspólnoty poprzez kształtowanie zbiorowej pamięci o przeszłości 
i dbanie o dziedzictwo kulturowe, w szczególności koleżance historyk i koledze 
archeologowi w szczególności pogratuluję, bo jest to moja dziedzina, która jest mi jak 
najbardziej droga i wiem, że poprzez tego rodzaju działania można projektować 
przyszłość, ale budować wspólnotę, bo właśnie w oparciu o to dziedzictwo w wieku 
przeszłym. Wszystkiego najlepszego. 
 
Jerzy Kozłowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – szanowni państwo, święto 
miasta to przede wszystkim święto jego mieszkańców i przyznam, że nie miałem 
z księdzem biskupem żadnej umowy, ale też wspomnę wydarzenie w Polsce, które 
miało miejsce 40 lat temu i ja wtedy jako 17-latek pamiętam jak przyjazd Papieża do 
Polski obudził w narodzie jedność, do tej pory w narodzie, który się dzielił na 
robotników, studentów, inteligentów. Ta wizyta papieska spowodowała jedność, która 
dała sierpień ’80 i życząc mieszkańcom Kalisza chciałbym, aby to myślenie 
wspólnotowe w naszym mieście zaistniało, abyśmy odrzucili podziały, myśleli o tym, że 
to jest nasz dom, nasze miasto i poza podziałami budowali jego przyszłość. Przyszłość, 
która jest naprawdę do zrealizowania. A jeśli chodzi o kwestię życzeń indywidualnych, 
właściwie podziękowań poza tym, że dziękuję i gratuluję wszystkim nagrodzonym, 
troszkę prywaty. Chciałbym podziękować serdecznie pani dr Grażynie Szendler za to, 
pomyliłem nazwisko, za to, że miała kiedyś możliwość opisania w swoim historycznym 
dokumencie działalność pewnej grupy w Kaliszu, Solidarności Walczącej i chciałbym 
podziękować w imieniu moich kolegów, Jacka Jakubowskiego, Mariusza Harendarza 
i Marka Szypury i swoim własnym, że o nas wtedy pani nie zapomniała. Dziękuję 
bardzo.  
 
Andżelika Możdżanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego – ekscelencjo, księże 
biskupie, szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, panowie prezydenci, 
szanowni samorządowcy, zacni goście, to piękny dzisiaj dzień, dzień świętowania nie 
tylko mieszkańców, ale tych zacnych osób, które tworzą tą małą historię, tworzą 
bogatą w ludzi, bo są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina. Ale są one 
wartością na trwałe wpisaną do następnych pokoleń. I wszystkim laureatom bardzo 
serdecznie dzisiaj gratuluję. To dla mnie ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tym 
ważnym wydarzeniu, nie tylko dla was, drodzy laureaci, ale dla mieszkańców Kalisza 
i dla przyszłości Kalisza. Panie prezydencie, proszę przyjąć szczególne słowa 



gratulacji i życzeń dla wszystkich mieszkańców, bo historię i przeszłość analizujemy, 
ale to przyszłość tworzymy. I bardzo dziękuję za te ostatnie miesiące współpracy 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, bo te 3 projekty, które pan prezydent podjął 
właśnie w kwestii realizacji i rozwoju miasta, bo to jak my tworzymy miasto oznacza, 
jakie po całej kadencji je pozostawimy, jaką mamy strategię działania. I muszę 
pogratulować odważnej strategii działania, bo w słowniku dobrego przywódcy słowo 
niemożliwe nie istnieje i po tych kilku miesiącach właśnie takich efektów już 
zauważyłam i takie efekty możemy wspólnie realizować. I tak jak dla Kalisza są ważne 
właśnie wszelkie działania, prace społeczne i zaangażowania tworzenia naszej małej 
ojczyzny, tak jest niezwykle ważny rozwój, ten gospodarczy, społeczny i ekonomiczny. 
I mogę ze swojej strony zawsze zapewniać, że dla Kalisza, dla Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej, nie tylko dla całej południowej Wielkopolski, ale dla wielkopolskiej ziemi 
zawsze będę służyła dla tego rozwoju, dlatego, żeby obwodnica Kalisza powstała, 
dlatego, żeby realizować czynnie krajowy rozwój Strategii Rozwoju Regionalnego, 
dlatego, żeby zadbać o fundusze europejskie, bo to jest dla nas i dla naszych 
przyszłych pokoleń. Wszystkiego, co najlepsze. 
 
Prof. PWSZ, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, senator Rzeczypospolitej Polskiej, 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego 
w Kaliszu – ja chciałem krótko jako senator pogratulować wszystkim odznaczonym, 
jeszcze niedawno sam tutaj siedziałem na tych krzesłach, a w szczególny sposób pani 
z delegacji z Preston, z którą omawialiśmy zasady współpracy między uniwersytetami 
w Preston i naszą szkołą wyższą z Kalisza. Myślę, że ta współpraca przyniesie efekty. 
Jedziemy z panem prezydentem pod koniec miesiąca do Preston, myślę, że ta wizyta 
będzie owocna. Jako, wzorem ekscelencji biskupa, chciałbym podziękować za 
współpracę panu prezydentowi, całej radzie. Państwo prawdopodobnie czytają, słyszą, 
coś chcemy robić w naszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, ale to byłoby 
niemożliwe bez współpracy z władzami miasta i tutaj chciałbym z całego serca 
naprawdę podziękować, bo wiele rzeczy by się nie udało zrobić, nawet marzyć, gdyby 
nie przychylność pana prezydenta i przychylność władz miasta. Oczywiście w pewnych 
rzeczach nie do przecenienia jest pomoc jego ekscelencji księdza biskupa i w pewnej 
rzeczy księdza biskupa poprosiłem o coś, bez tej pomocy by to nie było możliwe, ale 
cieszę się, że ta pomoc z wielu stron jest możliwa, ponieważ myślę, że nasza uczelnia, 
ta uczelnia, która wyrosła tutaj z Kalisza, tutaj została stworzona, że ona będzie się 
rozwijała i tak, jak pan prezydent podkreśla, uczelnia wyższa w każdym mieście jest 
kluczem do rozwoju tego miasta, do powstania prawdziwej młodzieży akademickiej, 
uniwersyteckiej, do powstania środowiska uniwersyteckiego, które rozwinie to miasto 
i do tego dążymy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. 
 
Andrzej Plichta, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w imieniu swoim oraz 
Marleny Maląg, radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ekscelencjo, księże 
biskupie, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni 
parlamentarzyści, europarlamentarzyści byli i przyszli, wszyscy szanowni państwo, 
drodzy mieszkańcy, kochani przyjaciele miasta Kalisza z miast partnerskich, jestem 
trochę wzruszony, ponieważ pan przewodniczący na samym początku zaznaczył, że 



byłem tutaj w innej roli niedawno, ale tak naprawdę, że my tutaj wszyscy jesteśmy 
świadczy to o tym, że właśnie w Kaliszu warto żyć, pracować, rozwijać się, 
kształtować swoje postawy, ideały, ale także poszerzać horyzonty. 3 punkty, tak? 
Można 3 punkty, więc pierwszy punkt, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, to 
dla mnie wielki zaszczyt, bo to jest przepiękna okazja, żeby spotkać się ze wspaniałymi 
mieszkańcami miasta Kalisza, z państwem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Punkt 
drugi, gratuluję laureatom, to jest kwiat naszego miasta, to są ludzie, którzy właśnie 
żyją pasją, którzy realizują się, wręcz wypalają się dla naszego miasta. Szanowni 
laureaci, bardzo wam za to dziękuję i z całego serca gratuluję tych zaszczytów, tych 
laurów. 3 punkt, wszystkich państwa tutaj zapewniam, że dla naszego miasta będę 
z wszystkich sił starał poświęcać swój czas, swoje umiejętności, zaangażowanie, aby 
nasze miasto było jak najpiękniejsze, aby prężnie się rozwijało i liczę na współpracę 
z prezydentem, z radą miasta, ale także z wszystkimi tutaj zgromadzonymi, szczególnie 
z tymi, którzy będą decydowali już w niedługiej przyszłości i nadal decydują, ciągle 
decydują o środkach, o możliwościach, o projektach. Słyszeliśmy tutaj zapewnienie 
pani Andżeliki Możdżanowskiej, o tym, że doczekamy się obwodnicy. Mam nadzieję, że 
takiej, jaką życzą sobie mieszkańcy od wielu, wielu lat. I na zakończenie życzę 
wszystkim mieszkańcom, wszystkim przyjaciołom naszego miasta wspaniałego 
świętowania, radosnej zabawy. Wszystkiego najlepszego. 
 
Krzysztof Nosal, starosta kaliski – panie przewodniczący, wysoka rado, panie 
prezydencie, ekscelencjo, księże biskupie, szanowni parlamentarzyści, koleżanki 
i koledzy samorządowcy, szanowni kaliszanie, szanowni przyjaciele miasta Kalisza, 
Kalisz ma nie tylko długą, ale i piękną historię, które myślę, że w sposób wspaniały 
wykorzystuje, a wykorzystuje poprzez docenianie ludzi, którzy tę historię tworzą, 
dlatego również w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu kaliskiego, będącego tutaj 
też ze mną przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, chciałbym gorąco 
pogratulować tym wszystkim, którzy odebrali te zaszczytne odznaczenia, bo to właśnie 
tworzenie historii tego miasta. W imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym gorąco 
podziękować miastu Kalisz ogólnie, ale wszystkim instytucjom i ludziom, którzy tutaj 
pracują za to, że mieszkańcy naszego powiatu mogą tutaj załatwiać wiele spraw. To 
właśnie miasto Kalisz zaspokaja bardzo wiele potrzeb społecznych, kulturalnych, 
biznesowych. Ksiądz biskup powiedział, że miasto Kalisz jest stolicą diecezji i jest też 
stolicą Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i to też bardzo ważne, że właśnie tutaj się 
spotykamy, aby ponad tymi granicami administracyjnymi, które już są ukształtowane, 
które tworzą właśnie gminy, powiaty, aby rozmawiać o przyszłości, o nowych 
projektach, aby poza te granice wykraczać, bo przecież dzisiaj wszyscy wiemy, że 
właśnie przyszłość jest we współpracy, w integracji i za to chciałbym gorąco 
podziękować, a wszystkim kaliszanom życzyć, aby zawsze to miasto swoje kochali, 
czuli się tutaj szczęśliwi i byli dumni, że właśnie razem je budują. Na okoliczność tego 
spotkania, na ręce pana prezydenta chciałbym złożyć taki uwieczniony kawałek 
historii Kalisza. Wszystkiego dobrego. 
 
Mikołaja Kostka, wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – szanowny panie 
przewodniczący, szanowny panie prezydencie, drodzy mieszkańcy, dostojni goście, 
uhonorowani obywatele Kalisza, wszyscy przyjaciele Kalisza, do których Ostrów 



Wielkopolski także się zalicza, na ręce panów składamy najserdeczniejsze życzenia 
i gratulacje dla wszystkich mieszkańców Kalisza z okazji święta miasta. To ważna 
i cenna inicjatywa. Święto miasta jest bowiem dowodem starań o zachowanie 
tożsamości regionalnej, sprzyja bliższemu poznaniu naszych małych ojczyzn, a także 
budzi wśród mieszkańców chęć aktywnego udziału w wydarzeniach z życia ich miasta. 
Święto miasta to także znakomita okazja do oceny dotychczasowych jego działań, jego 
działań na rzecz lokalnej społeczności oraz mądrego i sprawiedliwego planowania 
przyszłości tego miasta. Ze swojej strony pragniemy podziękować za dotychczasową 
współpracę z samorządem Ostrowa Wielkopolskiego, zwłaszcza za podejmowane 
wspólne inicjatywy. Jako życzliwi sąsiedzi życzymy Kaliszowi i jego mieszkańcom, by 
jego rozwój był dalej kontynuowany. Mamy nadzieję, że wszystko to, co robimy 
wspólnie dla mieszkańców w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będzie nam 
służyć jak najdłużej, a następne lata przyniosą kolejne, wspaniałe projekty, które będą 
budować przyszłość naszych regionów. Władzom i mieszkańcom Kalisza, drogim 
przyjaciołom, by miasto w pełni wykorzystywało swoje walory, dynamicznie się 
rozwijało i pozostawało bliskie sercu wszystkim, którzy się z niego wywodzą. Proszę 
przyjąć życzenia nieustającego zapału w realizacji zamierzeń i ambitnych planów, 
a także spokoju i dostatku, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pani Beata 
Klimek. Dziękuję uprzejmie. 
 
Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu ostrowskiego – szanowni państwo, jest mi 
niezmiernie miło, że mogę tu już chyba czwarty raz reprezentować władze powiatu 
ostrowskiego na święcie miasta Kalisza. Chciałbym po pierwsze serdecznie 
pogratulować wszystkim wyróżnionym, ponieważ otrzymanie takich nagród i takich 
wyróżnień w tym mieście niezwykle nobilituje osoby, które te wyróżnienia otrzymały. 
Po drugie chciałbym życzyć serdecznie dalszego harmonijnego i dynamicznego 
rozwoju miastu Kaliszowi. Myślę, że nie ma w powiecie ostrowskim osób, które 
stwierdziłyby, że taki rozwój nie jest również korzystny dla nas, ponieważ wielu 
ostrowian tutaj pracuje, tutaj robi zakupy, a także korzysta z bogatej oferty kulturalnej 
i sportowej, jaką Kalisz może zaoferować. Tak więc, podsumowując moje wystąpienie, 
chciałbym jeszcze raz serdecznie pogratulować i życzyć dalszego dynamicznego 
i harmonijnego rozwoju miastu Kalisz. 
 
Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, zastępca dziekana Wydziału Pedagogiczno-
Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
szanowni drodzy państwo, w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rzecz jasna, że kaliskiej jego części, chcemy 
wszystkim państwu, szczególnie naszym drogim, szanownym i wyrozumiałym władzom 
podziękować za wzorcowo układającą się współpracę między uczelniami, również 
panu rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i myślę, że wasz sukces, 
drodzy przedstawiciele tej placówki, a nasze kibicowanie wam w tych zamiarach, 
w przyszłości młodzieży akademickiej, która będzie piastować równie zaszczytne 
funkcje jak teraz wiele osób znajdujących się na tej sali, przyniesie naszemu drogiemu 
miastu zaszczyt, a patron Tadeusz Kulisiewicz będzie tylko szkicował najpiękniejsze 
swoje prace inspirowane tą właśnie współpracą. Za to serdecznie z całego serca 
dziękujemy. 



Dr Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego – drodzy kaliszanie na czele 
z Radą Miejską i jej przewodniczącym i prezydentem miasta, wielce szanowni goście 
uhonorowani powitaniem, szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie 
pogratulować tego pięknego dorocznego święta. Ono zawsze ma w sobie taką wielką 
i uroczystość, ale i również ma przesłanie. To przesłanie, które jest wyrażone przez 
nagrodzenie ludzi wybitnych dla miasta Kalisza poprzez uhonorowanie ich nagrodami, 
medalami, wyróżnieniem. Sądzę, że właśnie takie osoby w sposób szczególny nadają 
charakter temu miastu, tworzą jego historię i tworzą jego przyszłość. Gratulując tego 
dzisiejszego pięknego spotkania, chciałbym życzyć, aby miasto Kalisz, które jest 
stolicą potrójną, bo z jednej strony miastem Kaliszem, miastem, w którym jest siedziba 
diecezji, co zauważa ekscelencja ksiądz biskup, ale też jest miastem Aglomeracji 
Kaliskiej, jest też miastem południowej, stolicą południowej Wielkopolski, do której się 
przyznajemy. Aby te wszystkie tytuły sprawiły, żebyście państwo mieli poczucie 
wielkiej wagi waszego miasta, ale również roli, którą ono tutaj spełnia. I chciałem też 
podziękować za pewien okres mojej pracy z państwem. Myślę, że tak to jest, że czasami 
się trzeba pożegnać, także serdecznie dziękuję, było mi niezmiernie miło, że mogłem 
was reprezentować. Myślę, że robiłem to z najlepszymi intencjami. Dziękuję bardzo, 
życzę wszystkiego dobrego. 
 
Jerzy Walczak, burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – szanowni państwo, 
wszyscy według godności, tytułów i stanowisk, drodzy mieszkańcy Kalisza, jako 
sąsiedzi zza miedzy chcielibyśmy podziękować za to zaproszenie na tę dzisiejszą 
uroczystość. Tu niektórzy wyliczają, my jesteśmy tutaj oczywiście po raz pierwszy. 
Laureatom, dzisiaj osobom nagrodzonym chcielibyśmy serdecznie pogratulować, 
natomiast włodarzom Kalisza chcielibyśmy życzyć jak najwięcej trafnych 
i spełniających oczekiwania mieszkańców inicjatyw społeczno-gospodarczych, a wam, 
drodzy mieszkańcy, żebyście mieli takie poczucie, że miasto jest miejscem, które sobie 
obraliście za wasze miejsce na ziemi, jest tym właściwym, w którym spełniacie swoje 
marzenia. Na te dni miasta życzę wszystkim dobrej zabawy. Tak prywatnie jeszcze 
panu prezydentowi chciałbym i sobie i nam życzyć takiej dobrej współpracy opartej na 
merytorycznej dyskusji, ale z poszanowaniem niezależności, zwłaszcza tej 
terytorialnej. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. 
 
Konferansjerzy – drodzy państwo, wspomnę jedynie jeszcze, że serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności dla miasta i jego mieszkańców nadesłali także: 
- biskup senior Stanisław Napierała,  
- Jan Mosiński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
- Marzena Wodzińska, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
- Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński, 
- gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej. 
Drodzy państwo, proszę o powstanie. Proszę o wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych. 
 
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, głos zabrał Janusz Pęcherz, 
przewodniczący Rady Miasta Kalisza. 
 



Janusz Pęcherz – szanowni państwo, dobiegła końca oficjalna część naszego 
dzisiejszego spotkania. Zamykam XI, Uroczystą Sesję z okazji święta miasta Kalisza. 
Proszę jednak nie opuszczać tej pięknej sali, bowiem przed nami mini recital – 
przepraszam, że wspomnę o wieku – naszej najmłodszej laureatki, p. Barbary Wypych, 
serdecznie zapraszam! 
 
Po występie laureatki głos zabrali konferansjerzy – poetycko elektryzująca Barbara 
Wypych! I przypomnijmy, że podczas całej dzisiejszej uroczystości towarzyszyli nam 
wybitni artyści Filharmonii Kaliskiej: 
- Paweł Kulczycki – skrzypce, 
- Arkadiusz Hylewski – skrzypce,  
- Szymon Półtorak – altówka, 
- Piotr Łyszczorz – wiolonczela, 
- Tobiasz Michna – kontrabas, 
- Robert Adamczak – fortepian, 
- Wojciech Musiał – trąbka. 
Ja myślę, że ta energia oklasków oznacza tylko prośbę o bis! 
 
Po bisie głos zabrali konferansjerzy – pięknie dziękujemy, drodzy państwo, dziękujemy 
bardzo za wspaniałą muzyczną końcówkę tego spotkania. Drodzy państwo, pięknie 
dziękujemy państwu za intensywną obecność, proponuję raz jeszcze gorące brawa, 
szerokie uśmiechy i pozdrowienia dla rodziny i przyjaciół, ponieważ cała Uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej była także widoczna w Internecie, drodzy państwo, także 
pozdrówmy teraz rodziny, w tym momencie kamery to pokażą. Kamery są skierowane 
na państwa, pozdrówmy wszystkich kaliszan, bo to nasze wspólne święto. I na koniec, 
w imieniu Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta zapraszam 
państwa do hallu, piętro niżej na toast okolicznościowy, za pomyślność Kalisza i jego 
mieszkańców. A dziękując za możliwość poprowadzenia dzisiejszej uroczystości, 
żegnają się – Agnieszka Gierz i Robert Kuciński. Dziękujemy bardzo. 
 
 

  Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  
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