
UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 18 maja 2017 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
                                                               
§ 1. Nadaje się Odznakę „Zasłużony dla Miasta Kalisza”: 

1) Chórowi Kameralnemu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

2) Ks. Prałatowi Andrzejowi Gawłowi, 
3) Prof. nadzw. dr hab. Magdalenie Pisarskiej-Krawczyk, 
4) Józefowi Rogackiemu, 
5) Stanisławowi Wachowiakowi. 

 
§ 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 XXXVIII/481/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
z dnia 18 maja 2017 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. 

 
Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, 
Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu działa od 20 lat. Zespół tworzą 
studenci i absolwenci „Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej” Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jego założycielem i dyrygentem jest dr Beata Szymańska.  
 
W swojej bogatej działalności Chór zrealizował ponad 150 koncertów, występując 
zarówno w kraju, jak i za granicą (w Niemczech, Włoszech, Szwecji, Macedonii 
i Hiszpanii), prezentując szerokiej publiczności repertuar różnych epok muzycznych 
od renesansu do czasów współczesnych, a także bogactwo form – od programu 
a cappella po muzykę wokalno-instrumentalną. Zespół szczególnie specjalizuje się 
w wykonaniu muzyki dawnej. 

 
Chór wielokrotnie współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, 
wykonując m.in. utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego, Wojciecha Kilara oraz Zbigniewa Preisnera. Nawiązał także 
współpracę z miastem partnerskim Kalisza – Hamm, gdzie zaproszony był na główne 
uroczystości uczczenia 100. rocznicy zburzenia Miasta Kalisza oraz obchody 70-lecia 
istnienia Szkoły Muzycznej. Z tamtejszym chórem wykonał wspólnie utwory 
Aleksandra Borodina, Arnolda Schoenberga i Edwarda Williama Elgara. 
 
Zespół bierze czyny udział w konkursach i festiwalach, jakimi są m.in. Legnica 
Cantat, Carmen Sacrum, Konkurs Chórów w Łodzi czy Festiwal w Wenecji, a za 
swoje budzące powszechny zachwyt wykonania zdobywa liczne prestiżowe nagrody. 
Do najważniejszych zaliczyć należy – Złote pasmo i I nagrodę 
w VI Mi ędzynarodowym Festiwalu „Liviu Borlan Koral” w Baia Mare w Rumunii, 
Srebrny Dyplom w Konkursie Zespołów Chóralnych w XXVII Mi ędzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Złoto 
w kategorii Muzyka Sakralna oraz srebro i II miejsce w kategorii Muzyka Paula 
Casalsa w V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Canco Mediterrania w Lloret 
de Mar w Hiszpanii, Złote Pasmo w II Międzynarodowym Konkursie Muzyki 
Sakralnej Carmen Fidei w Osiu, I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni 
Maryjnej „Maryi Matce” w Farze Poznańskiej, Basilice Minor, I miejsce 



w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym, Ohrid Choir Festival w Macedonii, 
Złote Pasmo oraz GRAND PRIX podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni 
Maryjnej „Ave Maria” w Chojnicach oraz I miejsce w III Wrocławskim 
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Vratislavia Sacra”.  

 
Chór w swoim dorobku poszczycić się może również nagranymi płytami – 
z kolędami, „Mszą Lauda Sion” Giovanni Pierluigi da Palestriny oraz koncertem 
„Agnus Dei” na fagot i chór mieszany a capella Egila Hovlanda (wraz z Nikodemem 
Antosikiem – fagocistą Filharmonii Kaliskiej). Na uwagę zasługuje fakt, że koncert 
był prawykonaniem polskim. 
 
Dodać należy, iż Chór jest inicjatorem i organizatorem cyklicznej imprezy,  
Kaliskiego Festiwalu Chóralnego, skierowanego do mieszkańców, podczas którego 
miłośnicy muzyki mogą zapoznać się nie tylko z polskimi, ale i międzynarodowymi 
talentami, przybywającymi do Kalisza na zaproszenie Zespołu. 

 
Chór wyróżnia się jakością i starannością wykonania, subtelnością w interpretacji, 
uwzględniającą styl i charakter każdego utworu, a zdobyte laury świadczą 
o muzycznej wrażliwości artystów. Jest wspaniałą wizytówką nie tylko kaliskiego 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ale również całego Miasta, dlatego w pełni zasługuje na wyróżnienie 
tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. 

 
Ks. Prałat Andrzej Gaweł, twórca Parafii NMP na kaliskim Majkowie, Katedry 
św. Mikołaja, budowniczy podwalin Diecezji Kaliskiej. 
 
Urodził się 1 maja 1938 r. w Modle, w Parafii Rajsko. Tam też, w roku 1952 
ukończył szkołę podstawową. W roku 1956 zdał maturę w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu i tegoż samego roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 
24 czerwca 1962 r. w Katedrze Włocławskiej. Przez 17 lat był wikariuszem, 
m.in. w Przespolewie, Sieradzu, Włocławku, Izbicy Kujawskiej, Dąbiu nad Nerem, 
Kaliszu (1973-1978) i Radziejowie. W latach 1979-1984 budował kościół i tworzył 
Parafię w Dobrem na Kujawach. 1 lipca 1984 r. takie samo dzieło rozpoczął w Parafii 
NMP Królowej Polski w Kaliszu – Majkowie. W ciągu 5 lat wzniesiony został 
kościół, a jego wnętrze wyposażono na tyle, że mogły być tam odprawiane 
nabożeństwa. Ks. Biskup Henryk Muszyński widząc zaangażowanie i zdolności 
organizacyjne Ks. Gawła w 1989 r. przeniósł go z Majkowa do Parafii św. Mikołaja, 
by przygotował kościół do roli katedry, a część plebanii na rezydencję biskupa. 
W ramach podjętych prac założono nową, marmurową posadzkę w prezbiterium 
zakrystii, kaplicy „Pod Orłami” i kaplicy przedpogrzebowej, nową instalację 
elektryczną i centralnego ogrzewania, nowy ołtarz ofiarny, ambonkę, schody na 
kapitularz i dębowe ławki w nawach bocznych, zamontowano nagłośnienie i nowe 
organy. Renowacji poddano wszystkie ołtarze, odnowiono też polichromię 
i odmalowano całą świątynię. Wieża pokryta została blachą miedzianą, a obejście 
wokół katedry wyłożone zostało kostką brukową. 
 



Szczególną troską otaczał Ksiądz Prałat także cmentarz katolicki przy 
ul. Górnośląskiej. Dzięki jego zaangażowaniu, do tej zabytkowej miejskiej nekropolii 
doprowadzono wodę, alejki wyłożono kostką brukową, odrestaurowano 6 wiekowych 
kaplic oraz zamontowano nową bramę wejściową. 
 
Działalność Ks. Prałata Gawła, dotyczyła jednak nie tylko spraw gospodarczo-
administracyjnych, ale też różnorakich form duszpasterstwa. Na początku lat 90-tych 
zainicjował powstanie chóru katedralnego, który swoimi występami uświetniał 
uroczystości parafialne i diecezjalne, a także koncertował poza granicami kraju: we 
Włoszech, Holandii i na Ukrainie. Ks. Gaweł dofinansowywał też wakacyjne 
wyjazdy chórzystów. Organizował także parafialne pielgrzymki: krajowe – do 
Częstochowy, Lichenia, Gietrzwałda i Św. Lipki oraz zagraniczne – do Rzymu, 
Lourdes, Fatimy, Ziemi Świętej, na Wileńszczyznę i Ukrainę. W celu przybliżenia 
wiernym wiedzy o znajdujących się w Katedrze Kaliskiej zabytkach, dzięki staraniom 
Ks. Prałata Andrzeja Gawła w 2000 r. wydany został album „Niepokonana 
i Wzniosła katedra św. Mikołaja w Kaliszu” oraz folder o wielotysięcznym nakładzie. 

 
Ks. Prałat aktywnie włączał się w organizowanie miejskich uroczystości 
patriotycznych, z udziałem władz państwowych, samorządowych i wojska. 
W 1997 r., podczas wizyty w Kaliszu Papieża Jana Pawła II, zajmował się dekoracją 
trasy przejazdu Ojca Świętego, a w 2011 r., w porozumieniu i z pomocą władz 
miasta, dekorowaniem trasy nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Kaliszu.  

 
Wśród wielu przymiotów Ks. Prałata nie sposób pominąć ogromnej wrażliwości na 
los bliźnich. Przez szereg lat nie szczędził wysiłków, by wspierać – także finansowo – 
biednych, chorych i potrzebujących. 
 
W roku Jubileuszu 25-lecia Diecezji Kaliskiej, której podwaliny budował Ksiądz 
Prałat Andrzej Gaweł oraz w 55. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, w uznaniu 
jego zasług jako wspaniałego organizatora życia duchownego, oddanego społecznika 
oraz popularyzatora historycznego i kulturalnego dorobku miasta, przyznanie tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Kalisza” jest ze wszech miar uzasadnione.  
 
Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk, ginekolog-położnik, 
onkolog, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu. 
 
Urodziła się 1 marca 1958 r. w Poznaniu. Po ukończeniu I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, w 1976 r. podjęła studia na 
Akademii Medycznej, gdzie 6 lat później podjęła pracę na etacie asystenta 
w Instytucie Ginekologii i Położnictwa, a w 1994 r. objęła stanowisko adiunkta. Rok 
wcześniej otrzymała stopień doktora nauk medycznych. Na przestrzeni kilkunastu lat 
(od 1982 r. do 1998 r.) pracowała w Klinikach: Perinatologii, Onkologii 
Ginekologicznej i Ginekologii Operacyjnej. Kierowała też, utworzoną w 2000 r. 
Pracownią Urodynamiki, a w latach 2000-2010 Pracownią Radioterapii 
w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. Do 2011 r. była Zastępcą Kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej. 



Z Kaliszem, Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk, związana jest od 
2003 r. To właśnie wtedy rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdzie w 2004 r., po 
uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, otrzymała też tytuł profesora PWSZ, 
a 4 lata później objęła stanowisko prorektora ds. nauki i organizacji uczelni. Funkcję 
tę pełniła przez dwie kadencje, do 2016 r. W tym czasie kaliska PWSZ przeszła 
istotną reorganizację, tworząc liczne wydziały, w tym ten najbliższy Pani Profesor – 
Wydział Medyczny. Rozwijająca się struktura uczelni pozwoliła znacząco podnieść 
poziom kształcenia studentów i wprowadzić studia drugiego stopnia. Niezwykle 
istotnym elementem procesu kształcenia była też, inicjowana i rozwijana przez Panią 
Profesor, współpraca z innymi, polskimi i zagranicznymi uczelniami. 
 
Systematyczny rozwój uczelni, jej zaplecza dydaktycznego i poziomu naukowego, 
były wielokrotnie doceniane w prestiżowych i opiniotwórczych konkursach 
i rankingach, m.in. w tym budzącym największe emocje, również wśród maturzystów 
i kandydatów na studia, a przygotowywanym przez magazyn edukacyjny 
„Perspektywy” i „Dziennik Gazeta Prawna” (wcześniej ranking „Perspektyw” 
i dziennika „Rzeczpospolita”), w którym kaliska PWSZ od 2007 r. przez 9 kolejnych 
lat uzyskiwała tytuł najlepszej tego typu uczelni w Polsce.  
 
Od 1 września 2016 r. Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk pełni 
funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, nadal intensywnie 
pracując nad podniesieniem rangi kaliskiej uczelni. Jest autorką, bądź współautorką, 
około 150 publikacji naukowych, 55 rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy 
i studentów oraz 3 monografii. 

 
Ogromna wiedza i doświadczenie oraz wieloletnia, pełna zaangażowania i poparta 
osiągnięciami praca na rzecz rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Kaliszu potwierdza, iż nadanie Pani prof. nadzw. dr hab. Magdalenie Pisarskiej-
Krawczyk tytułu „Zasłużony dla Miasta Kalisza” jest w pełni uzasadnione.  
 
Józef Rogacki, samorządowiec, Wiceprezydent Miasta Kalisza w latach 1990-1994, 
a także radny Rady Miejskiej Kalisza oraz członek Zarządu Miasta Kalisza w latach 
1994-1998, Wojewoda Kaliski w 1998 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski w latach 
1999-2001, działacz Solidarności.  
 
Urodzony 21 listopada 1953 r., w niewielkiej miejscowości Gorzałów w Powiecie 
Sieradzkim. 
 
Jako 23-letni absolwent kaliskiego Technikum Samochodowego po raz pierwszy 
wygrał jedyny wówczas teleturniej „Wielka Gra”. Ten sukces powtórzył jeszcze 
dwukrotnie: w 1982 r. i 1989 r. W latach 80-tych zaangażowany był w działalność 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w strukturach 
którego pełnił m.in. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Miejskiego Komitetu 
Koordynacyjnego w Kaliszu oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej 
w Fabryce Domów (Zakładzie Produkcji Prefabrykatów). 
 
W 1990 r. został Radnym Rady Miejskiej Kalisza. Objął stanowisko Wiceprezydenta 
Miasta Kalisza, by w ramach kompetencji prowadzić między innymi sprawy 



gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, geodezji i zarządzania majątkiem miasta. 
Pracę na rzecz miasta kontynuował w II kadencji samorządu jako Radny i Członek 
Zarządu Miasta Kalisza, aktywnie uczestnicząc we wszelkich działaniach miejskich 
tamtego czasu. Przygotowane i wdrożone wówczas nowatorskie projekty przyniosły 
pożytek mieszkańcom Kalisza, zostały również dostrzeżone na forum ogólnopolskim. 
Aż 4 projekty gospodarcze otrzymały wyróżnienia na Targach Inwestycyjnych Miast 
Polskich „Investcity”. Przeprowadzane w mieście zmiany znalazły uznanie, 
otrzymując między innymi Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pakiet projektów, 
w tym Regionalne Centrum Integracji Europejskiej, a także nagrodę Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej za „Przekształcenia komunikacji miejskiej”. 
Powołane do życia podmioty, jak choćby Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, z powodzeniem funkcjonują do dzisiaj, służąc mieszkańcom 
Grodu nad Prosną.  
 
Józef Rogacki był również zaangażowany we współpracę Kalisza z miastami 
partnerskimi w Europie. Efektem tych działań było m.in. przyznanie Kaliszowi 
w 1998 r. „Złotych Gwiazd Partnerstwa” przez Komisję Europejską. Kalisz był 
czwartym miastem w Polsce uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem, którym 
może się pochwalić zaledwie kilka miast w Europie. 
 
Józef Rogacki ma również swój wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Kaliszu. 
Od samego początku był zaangażowany w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, a przekazując, jako 
Wojewoda Kaliski, majątek Skarbu Państwa Miastu, przyczynił się do rozbudowy 
kaliskich obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
Jako kibic sportowy aktywnie wpływał na rozwój sportu. Był członkiem zarządu 
MKS Calisia, którego zawodniczki stanowiły główne zaplecze dla odnoszącej 
znaczące sukcesy drużyny kaliskich siatkarek.  

 
W swojej działalności kieruje się przede wszystkim zasadą dobrej współpracy, jest 
przykładem budzącego zaufanie samorządowca, otwartego na potrzeby drugiego 
człowieka. Odznaka „Zasłużonego dla Miasta Kalisza” będzie  podziękowaniem za 
zasługi Józefa Rogackiego na rzecz Miasta i jego mieszkańców. 
 
Stanisław Wachowiak, kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Urodził się 15 kwietnia 1951 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Szamotułach, po czym podjął studia na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza. Po studiach został asystentem na Wydziale Prawa 
i Administracji UAM. Kolejnym polem jego aktywności była praca na kierowniczym 
stanowisku w jednostce gospodarki rolnej. Wtedy upomniał się o niego Uniwersytet. 
Został wezwany do kierowania administracją i obsługą, do troszczenia się o majątek 
Uczelni, do troszczenia się o to, co niezbędne dla pracy naukowej i dydaktycznej. 
Przez 30 lat jego niestrudzonej pracy powstało wiele nowych obiektów, 
przeprowadzono trudną do zliczenia ilość remontów i adaptacji. I to nie tylko 
w Poznaniu, lecz także w Kaliszu, Słubicach, Gnieźnie i Pile. To przy jego 
zaangażowaniu przeprowadzono pierwsze po wojnie naprawdę gruntowne remonty 
Collegium Minus z Aulą, Collegium Maius, Collegium Iuridicum, Biblioteki 



Uniwersyteckiej i pałacu w Ciążeniu, Obrzycku i Gułtowach. Warto podkreślić fakt, 
iż Kanclerz jest jedną z niewielu osób w Polsce, które przez tyle lat zajmują podobne 
stanowiska w uczelniach akademickich.  
 
Przez ponad dekadę był również przewodniczącym kolegium dyrektorów 
administracyjnych państwowych szkół wyższych miasta Poznania, a po zmianach 
w 2005 r. - przewodniczącym kolegium kanclerzy państwowych szkół wyższych 
miasta Poznania oraz członkiem kolegium rektorów państwowych szkół wyższych 
miasta Poznania. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 
 
Stanisław Wachowiak w ogromnej mierze przyczynił się do sukcesu inicjatywy 
stworzenia i rozwoju uniwersyteckiej jednostki w Kaliszu. Jego osobiste decyzje, jak 
też prominentny wpływ na politykę UAM w Poznaniu wobec kaliskiej cząstki 
Uczelni, pozwoliły zbudować imponującą dziś materialną bazę Wydziału 
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Kanclerz miał współdecydujący głos 
w podjęciu inicjatywy włączenia WPA w plan wieloletni rozbudowy Uniwersytetu, 
co zaowocowało inwestycjami na kilkadziesiąt milionów złotych. Można zatem 
stwierdzić, że Stanisław Wachowiak jest materialnym „ojcem-założycielem” 
Wydziału w Kaliszu w jego obecnym kształcie. Co więcej, dalej niestrudzenie pracuje 
na rzecz modernizacyjnego rozwoju jednostki w Kaliszu, aktywnie pozyskując 
sojuszników do kontynuacji dotychczasowego dzieła, jak też starannie doglądając 
bieżących remontów i inwestycji w Kaliszu. 
 
Odznaczenie „Zasłużony dla Miasta Kalisza” będzie szczególnym uznaniem zasług 
Stanisława Wachowiaka na rzecz rozwoju kaliskiego szkolnictwa wyższego.  
 
 
 

             Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

         /…/ 
            Andrzej Plichta 


