
UCHWAŁA NR XXIII/287/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Na podstawie § 1 i § 8 ust. 1 Regulaminu nadawania oraz sposobu wręczania,
odznaczenia  i  noszenia  –  Odznaki  „Zasłużony  dla  Miasta  Kalisza”,  stanowiącego
załącznik  Nr  9  do  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu,  stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004
roku  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3324 z późn. zm.)  uchwala się,  co
następuje:
                                                              
§ 1. Nadaje się Odznakę „Zasłużony dla Miasta Kalisza”:

1) płk Danucie Kalaman,
2) Janowi Kiblerowi,
3) Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
4) Mieczysławowi Wiśniewskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza oraz
Prezydentowi Miasta Kalisza.
                                                              
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
 Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/287/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Wnioski  o  przyznanie  Odznaki  „Zasłużony dla  Miasta  Kalisza”  są  zgodne
z Regulaminem nadawania oraz sposobu wręczania, odznaczenia i noszenia Odznaki
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”, który jest załącznikiem Nr 9 do Statutu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu.

Płk Danuta Kalaman, pełniąc funkcję komendanta  Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby  Więziennej  w  Szczypiornie  od  początku  czynnie  współpracowała  z  Radą
Osiedla Szczypiorno oraz z całą miejscową społecznością. Ośrodek, którym kierowała
Pani  komendant,  zaangażował  się  w  życie  i  rozwój  Szczypiorna  na  kilku
płaszczyznach, przede wszystkim historycznej i sportowej, tak bardzo koherentnej ze
Szczypiornem. 

Obok  codziennych  obowiązków  służbowych,  wspierała  akcje  charytatywne
edukacyjne i  prospołeczne organizowane przez kadrę  i  słuchaczy ośrodka na rzecz
miasta Kalisza i  społeczności  lokalnej.  Jest  pomysłodawcą  zakładania żonkilowych
Pól  Nadziei  na Ziemi Kaliskiej,  które po raz pierwszy zostały założone na terenie
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w 2011 r., propagując wolontariat
w opiece hospicyjnej. Osobiście wspierała i pomagała inicjatorom założenia Muzeum
Historii  Szczypiorna  oraz  powstania  boiska  sportowego  na  osiedlu  Szczypiorno,
dbając o dobrą współpracę zarówno z instytucjami w Kaliszu, Polsce jak i kontakty
międzynarodowe.

Dużą satysfakcją dla niej samej były porozumienia z innymi służbami mundurowymi:
Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną i ośrodkami szkoleń, a także ze
szkołami i ośrodkami akademickimi, np. z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym
w Kaliszu Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Państwową  Wyższą
Szkołą  Zawodową  w  Kaliszu,  Zespołem  Szkół  Ekonomicznych  –  klasami
mundurowymi,  Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym  Nr  2  i  innymi  uczelniami
i szkołami, z którymi organizowane są przedsięwzięcia i projekty edukacyjne również
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. 

Na inauguracjach i pierwszych spotkaniach ze słuchaczami szkoleń, przyjeżdżającymi
do Kalisza z całej Polski, zawsze promowała najstarsze miasto w Polsce, ale młode
duchem, zachęcając słuchaczy do zwiedzania, spacerów i brania udziału w miejskich
przedsięwzięciach, podkreślając jednocześnie dużą przychylność władz miasta i dobre
kontakty.  Dotyczy  to  również  przedstawicieli  delegacji  zagranicznych  jak  i  osób
biorących  udział  w  seminariach,  sympozjach,  konferencjach  organizowanych



w Ośrodku. W 2014 r. została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Kalisza Odznaką

Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza. 

Nieoceniony  jest  udział  Centralnego  Ośrodka  Szkolenia  Służby  Więziennej  przy
organizacji turniejów w piłce ręcznej Szczypiorno Cup. Działania podejmowane przez
Danutę Kalaman są ważne nie tylko dla Ośrodka, ale także nobilitują Miasto Kalisz.
W ostatnich latach Ośrodek gościł wielu znamienitych przedstawicieli świata polityki
oraz  sportu.  A  obecne  działania  zmierzają  do  obchodów  100-lecia  istnienia  piłki
ręcznej w Szczypiornie. 

Szeroki wymiar działalności Pani płk Danuty Kalaman potwierdza, że zasługuje ona
na wyróżnienie zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Jan Kibler , inżynier, nauczyciel, pedagog, od lat związany z Fabryką  Fortepianów
i Pianin „Calisia”, który zespolił w swoim życiu tak rzadkie cechy jak pracowitość
i  mądrość,  cechy poszukiwane i  pożądane w dzisiejszych  czasach.  Do palety jego
barwnej osobowości należy zaliczyć także roztropność oraz doświadczenie zawodowe
i  społeczne.  Kaliskie  środowisko  producentów  fortepianów  i  pianin  korzystało
i korzysta z jego doświadczenia i wsparcia w latach 70-tych, 80-tych i później. 

Droga  zawodowa  Jana  Kiblera  przebiegała  przy  dźwiękach  fortepianów  i  pianin,
ponieważ  przez 20 lat był związany z Fabryką,  najpierw jako szef kontroli jakości,
później  zaś  Zastępca  Dyrektora/Naczelny  Inżynier.  Udzielał  się  w  organizacjach
środowiskowych i racjonalizatorskich, między innymi Wojewódzkim Klubie Techniki
i Racjonalizacji oraz Stowarzyszeniu Inżynierów. 

Wiele nagród i wyróżnień to dowód jego wszechstronnej działalności, są wśród nich:
Zasłużony  Działacz  Kultury,  Zasłużony  dla  Nurtu  Wynalazczego,  Zasłużony  dla
Leśnictwa, a także odznaczenia branżowe. Pan Jan Kibler  otrzymał  Srebrny Krzyż
Zasługi,  przyznany  przez  Radę  Państwa.  Warto  pamiętać  też  o  roli  jaką  odegrał
inżynier jako ofiarny pedagog w Technikum Budowy Fortepianów, a także w Zespole
Szkół Budowlanych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

Minister  Edukacji  oraz  Kuratorzy  Oświaty  wielokrotnie  nagradzali  Jana  Kiblera
medalami i odznaczeniami resortowymi. Dawni uczniowie wspominają go jako bardzo
wymagającego profesjonalistę,  ale zawsze sprawiedliwego pedagoga. „Profesor” był
też  jednym  z  pierwszych,  którzy  zrozumieli  szanse  i  potrzeby  stojące  przed
nauczaniem zawodowym, szczególnie jeśli chodzi o tak ważny zawód budowniczego
i stroiciela instrumentów muzycznych.  Niestrudzenie promował,  jedyne w Europie,
Technikum  Budowy  Fortepianów  i  zawsze  starał  się  utrzymywać  kontakt
z  absolwentami  i  byłymi  pracownikami  „Calisii”,  odgrywając  ważną  rolę
w budowaniu lokalnej tożsamości. 

Wrażliwość  społeczna  i  wyznawane  wartości  nakazują  Janowi  Kiblerowi  owocne
angażowanie  się  w  takie  sprawy  jak  kultura  muzyczna  Kalisza  czy  poprawa
funkcjonowania  szkolnictwa.  Z  inicjatywy  jego  i  byłych  pracowników  „Calisii”,
zrodził się projekt pn. „Muzyczny Kalisz 2016 – wczoraj, dziś i jutro” mający na celu
promocję  tradycji  kaliskiego  przemysłu  muzycznego,  potencjału  firm  działających
obecnie, jak też  docenienie nestorów zawodu. Inicjatywa spotkała się  z życzliwym



przyjęciem w środowisku producentów, zainteresowała instytucje kultury i oświaty, do
udziału  w  projekcie  przystąpiły  też  grupy  obywatelskie  oraz  mieszkańcy  naszego
grodu.  Cykl  zainaugurowała  wystawa  realizowana  w  Muzeum Okręgowym  Ziemi
Kaliskiej, pt. „Historia przemysłu muzycznego w Kaliszu”, której kustoszem jest Jan
Kibler. Z wielkim znawstwem przygotował scenariusz wystawy, zgromadził ciekawe
eksponaty i z wielkim zaangażowaniem społecznie oprowadza grupy i indywidualnych
zwiedzających, arcyciekawie opowiadając o historii i duszy fortepianów i pianin. Jego
autorskim pomysłem jest także cykl imprez „Spotkanie przy fortepianie”, mający za
zadanie  integrację  absolwentów,  grona  pedagogicznego  Technikum  Budowy
Fortepianów  oraz  byłych  i  obecnych  pracowników  przemysłu  muzycznego.  Lista
zaproszonych  „sławnych  tebeofiaków”,  jest  imponująca,  a  autorytet  Jana  Kiblera
i jego mrówcza praca gromadzą wielu widzów, którzy po każdym spotkaniu stają się
ambasadorami marki „Muzyczny Kalisz”. 

Jeśli  kogoś  można określić  pięknym,  a dziś  trochę  zapomnianym słowem „lokalny
patriota”,  to  właśnie  Pana  Jana  Kiblera,  którego  Rada  Miejska  Kalisza pragnie
uhonorować tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, zapewnia mieszkańcom
naszego  miasta  poczucie  bezpieczeństwa,  nad  którym  czuwają  wykwalifikowani
strażacy i pracownicy Komendy.

Powołana została do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami.  Realizując swoje zadania, strażacy rozpoznają  zagrożenia, organizują
i  prowadzą  akcje  ratownicze,  pomagają  mieszkańcom  Kalisza  i  regionu  w  czasie
likwidacji miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, ale również dbają o kształcenie
kadr dla potrzeb szeroko rozumianej  ochrony przeciwpożarowej i systemu ochrony
ludności.  Tylko  w ostatnich  latach  jednostka  przeszkoliła 217  druhen i  druhów –
członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Kalisza, wpływając w ten
sposób na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.

Komenda przeprowadza wiele wspólnych ćwiczeń z jednostkami Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta Kalisza. Tylko w 2015r. odbyły się
- ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego w tym dekontaminacji,
- szkolenie z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego,
-  ćwiczenia  dotyczące  wypadku  masowego  na  terenie  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- szkolenie na rzece Prośnie z zakresu budowy stanowisk gaśniczych przy podawaniu
wody na dalsze odległości,
- ćwiczenia z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych,
- warsztaty z zakresu pożarów wewnętrznych na opuszczonym budynku mieszkalnym
przy ul. Wał Bernardyński w Kaliszu.

Zmienia się Polska, zmienia się Kalisz, ale od lat nie zmienia się jedno – doskonała
współpraca władz samorządowych Miasta Kalisza z Komendą  Miejską  Państwowej
Straży Pożarnej. W ramach tej współpracy w 2015 r. strażacy:



- wraz z Urzędem Miejskim Kalisza wydrukowali  i rozdali 25 tys. ulotek na temat
zagrożeń  związanych  z  „czadem”  oraz  2  tys.  ulotek  na  temat  zagrożeń
przeciwpowodziowych,
-  omówili  tematykę  związaną  z  zagrożeniem  „czadem”,  zarówno  w  telewizji
ogólnopolskiej jak i lokalnej (współpracując w przygotowaniu audycji telewizyjnych),
- prowadzili spotkania z uczniami szkół podstawowych i średnich,
- wspólnie z Policją prowadzili akcję informacyjną „Bezpieczny Senior”,
-  przeprowadzali  pogadanki  i  pokazy  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy,
zagrożeń  związanych z sezonem grzewczym oraz zasadami  używania podręcznego
sprzętu gaśniczego, również podczas organizowanych cyklicznie (zawsze w pierwszą
niedzielę miesiąca) „Dni Otwartych Strażnic”,
- współdziałali przy organizacji festynów na terenie Miasta Kalisza,
- wielokrotnie zabezpieczali spływ twardzieli rzeką Prosną poprzez asekurację łodzią
na całej długości spływu,
-  zorganizowali  turniej  strażacki,  pokazy  płetwonurków,  pokazy  gaszenia  pożaru
na wodzie, pokazy sprzętu strażackiego oraz omówili zagadnienia związane z akcją  
nie dla czadu i zgaś ryzyko w ramach obchodów Dnia Dziecka w miejscowości Szałe,
- cyklicznie biorą udział w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego „Hellena Tour”, który
odbywa się od lat w miesiącu kwietniu. W ramach omawianego wyścigu Komenda
udostępnienia również na swoim terenie miejsca parkingowe dla samochodów obsługi
technicznej wyścigu,
- strażacy biorą także udział w biegu Ptolemeusza, który odbywa się corocznie ulicami
Kalisza.

Wiele zadań realizowanych każdego dnia, przez 24 godziny na dobę, przez kaliskich
strażaków byłoby  trudne,  a być  może nawet  niemożliwe  do wykonania gdyby  nie
zaangażowanie  pracowników,  którymi  kieruje  st.  bryg.  Wieńczysław  Prokop  –
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. W dużej mierze podejmowane przez
niego działania doprowadziły do pozyskania przez Komendę ogromnej ilości sprzętu,
w tym samochodów ratowniczo – gaśniczych. W tych działaniach Komendę wspierał
i wspiera w znaczący sposób kaliski samorząd.

Dziękując za codzienną  działalność  kaliskich strażaków,  za udział  w setkach akcji
ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,
które zakończyły się sukcesem i przyczyniły się do uratowania wielu istnień ludzkich
oraz mienia,  za doskonałą  współpracę  z  władzami  samorządowymi,  za okazywaną
życzliwość  i  pomoc w realizacji  wielu imprez i wydarzeń  miejskich Rada Miejska
Kalisza  pragnie  nadać  Komendzie  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  tytuł
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

Mieczysław Wiśniewski, kaliszanin, żołnierz Armii Krajowej, członek Towarzystwa
Miłośników  Kalisza. Urodził  się  29  sierpnia  1925  r.  W 1939  r.  zdał  do  II  klasy
Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1940 r. wysiedlony z rodziną do Jasła.
W 1942 r. ukończył trzyletnią Szkołę Handlową w Jaśle i pracował jako magazynier
w Młynie Handlowym w Jaśle do 1944 r. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, był
członkiem 5. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Działał z bronią w ręku
na terenach przy Przełęczy Dukielskiej, był jednocześnie dowódcą drużyny sanitarnej.
W marcu  1945  r.  powrócił  do  Kalisza  i  w  lipcu  otrzymał  świadectwo  4-letniego



Gimnazjum Kupieckiego, a w czerwcu 1946 r. uzyskał maturę w Liceum Handlowym.
W sierpniu 1946 r. został powołany do wojska. Służbę pełnił jako pisarz w Sztabie
Pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Od
sierpnia  1948  r.  pracował  w  Państwowej  Centrali  Handlowej  we Wrocławiu  jako
księgowy, st. księgowy, kasjer do 1951 r. Po likwidacji PCH przeniesiony z ciągłością
pracy do Spółdzielni Ogrodniczej w Kaliszu jako kierownik organizacji i samorządu
do 1961 r. Od września jako księgowy, zastępca gł. księgowego, od 1967 r. główny
księgowy  i  pełniący  obowiązki  głównego  ekonomisty  w  Kaliskiej  Fabryce
Fortepianów i Pianin w Kaliszu. W 1980 r. przeszedł na rentę inwalidzką II grupy. Od
1984 r.  do  1995 r.  był   również  głównym  księgowym  w Kaliskim  Towarzystwie
Wioślarskim w Kaliszu.

Od 1977 r. jako kombatant należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Od 1990 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła AK. Od 1988 r.
do 2009 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Działkowców. 

Posiada Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki. Posiada Złotą Odznakę Polskiego Związku
Filatelistycznego, Złotą Odznakę za Zasługi dla Finansów. 

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Kalisza od chwili powstania – 1976 r. Od
1995 r. jest członkiem Miejskiego Komitetu Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy
Prezydencie  Miasta  Kalisza.  Od  1976  r.  członek  Koła Absolwentów  Szkół
Handlowych  i  Ekonomicznych  –  członek  zarządu,  skarbnik.  Na  Zjeździe
Absolwentów  7  czerwca  2008  r.  otrzymał  odznakę  „Zasłużony  Absolwent  Szkół
Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu”. Na zjeździe w czerwcu 2013 r. otrzymał
tytuł  „Honorowego  Absolwenta”.  W  dzień  Patrona  Szkoły  –  9  kwietnia  2015  r.
otrzymał nagrodę „Bene Meritus” (dobrze zasłużony) przyznaną przez dyrekcję, grono
pedagogiczne  i  uczniów  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Kaliszu.  Obecnie
najstarszy absolwent szkoły.  Człowiek zaangażowany w życie  miasta i  szkoły.  Od
najmłodszych  lat  działał  w  harcerstwie.  Od  1945  r.  do  1946  r.  był  drużynowym
drużyny  harcerskiej  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  9  w  Kaliszu.  W  1945  r.  był
założycielem Koła Wioślarskiego w Szkole Handlowej i jej prezesem do 1946 r.

Cenne  pamiątki  i  fotografie  z  życia  Mieczysława  Wiśniewskiego  znajdują  się
w Archiwum Państwowym w Kaliszu, a pamiątki związane ze szkołą wzbogacają izbę
pamięci Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jego obecność na uroczystościach szkolnych,
spotkaniach z młodzieżą, „Spotkaniach Pokoleń” organizowanych przez absolwentów
szkoły  niewątpliwie  przyczyniają  się  do  kształtowania  więzi  międzypokoleniowej.
Jego słowa kierowane do uczniów kształtują poczucie patriotyzmu, kultywują pamięci
o  ludziach  i  żołnierzach  walczących  o  wolność  Polski,  uczą  właściwych  postaw
i szacunku dla symboli narodowych.

Odznaczenie  „Zasłużony  dla  Miasta  Kalisza”  będzie  szczególnym  uznaniem
patriotycznej i prospołecznej postawy Pana Mieczysława Wiśniewskiego.

              Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

/.../
  Andrzej Plichta


