
UCHWAŁA NR LII/691/2018  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały 
Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967), 
w związku z uchwałą Nr XLVIII/631/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 968) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza Janinie 
Piotrowskiej. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LII/691/2018  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. 
 

Wniosek o nadanie p. Janinie Piotrowskiej tytułu Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Kalisza jest zgodny z uchwałą Nr XLVIII/631/2018 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 968). 
 
Janina Piotrowska, pedagog, nauczycielka języka polskiego, harcmistrz, radna 
Miejskiej Rady Narodowej. 
 
Pani Janina Piotrowska urodziła się 23 listopada 1920 r. w Ostrołęce, jest córką 
Wincentego i Rozalii ze Świerzyńskich. W gospodarstwie rolnym rodziców 
przebywała do 10. roku życia. Aby ulżyć rodzicom, których warunki materialne były 
bardzo ciężkie, przeprowadziła się do brata, leśniczego w powiecie włocławskim, 
dzięki któremu ukończyła szkołę powszechną, a od 1934 r. uczęszczała do 
Państwowego Ogólnokształcącego Gimnazjum we Włocławku. W roku wybuchu 
II Wojny Światowej otrzymała promocję do II klasy Liceum Przyrodniczego. 
Dwa pierwsze lata okupacji niemieckiej spędziła w leśniczówce brata, natomiast przez 
dwa następne pracowała w Urzędzie Gminnym w Herbach, skąd później przesunięto ją 
do Fabryki Amunicji w Blachowni, gdzie zatrudniona była do chwili wyzwolenia.  
 
W lutym 1945 r. zaczęła uczęszczać do Gimnazjum dla Dorosłych w Częstochowie, 
gdzie ukończyła II klasę licealną i zdała egzamin dojrzałości. 1 listopada 1945 r. 
zapisała się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego. W grudniu 
1951 r. uzyskała stopień magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Studiowała 
w ciężkich warunkach, utrzymywała się jedynie ze stypendium i pracy dorywczej, a od 
października 1948 r. z pracy stałej, przez jeden rok w Liceum Ogólnokształcącym 
w Koninie, a następnie w Bibliotece Miejskiej w Poznaniu. Od 1 lutego 1952 r. do 
31 stycznia 1955 r. pracowała w Technikum Mechanicznym i Elektrycznym 
w Poznaniu, początkowo jako kancelistka, później jako nauczycielka języka polskiego 
i geografii gospodarczej. Od 1 lutego 1955 r. była nauczycielem języka polskiego 
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. 1 września 
1972 r. powołana została na stanowisko profesora szkoły średniej. Jako nauczycielka 
zawsze charakteryzowała się sumiennością, ogromnym zaangażowaniem, 
zdyscyplinowaniem oraz umiejętnościami wychowawczymi, dzięki którym zdobyła 
sobie zaufanie i autorytet wśród młodzieży i rodziców oraz grona pedagogicznego. 
Jako pierwsza nauczycielka liceum ogólnokształcącego wprowadziła środki 
audiowizualne do nauczania, zorganizowała także pracownię języka polskiego. 
Ponadto prowadziła koło teatralno-recytatorskie, młodzież pod jej kierunkiem 
wielokrotnie przygotowywała imprezy artystyczne dla różnego rodzaju środowisk. 



Po zakończeniu wojny wstąpiła do odbudowującego się Związku Harcerstwa 
Polskiego. Po jego odrodzeniu na Zjeździe Łódzkim stanęła do pracy instruktorskiej, 
prowadząc drużyny w szkołach ponadpodstawowych. Od 1960 r. funkcjonowała już 
we władzach statutowych Hufca Kalisz. W 1966 r. uzyskała stopień harcmistrza. 
W latach 1960-1968 była członkiem Komendy Hufca Kalisz, w latach 1968-1972 
członkiem Rady Hufca, działała również w pionie rewizyjnym jako sekretarz Komisji 
Rewizyjnej. W latach 1980-1984 była członkiem Rady Chorągwi Kaliskiej ZHP, a od 
1982 r. objęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach 1984-
1986 swoje doświadczenie instruktorskie wykorzystywała również w Komisji 
Kształcenia i Stopni Instruktorskich.  
 
Pani Janina Piotrowska zawsze podkreśla, iż największą satysfakcję dawała jej 
bezpośrednia praca z młodzieżą, dla której jako druhna współorganizowała obozy stałe 
i wędrowne. Drużyna Harcerska z III Liceum, w której działała p. Janina wyróżniała 
się aktywnością w pracy na rzecz dzieci Miasta Kalisza, organizowała bowiem 
imprezy kulturalne i czas wolny na podwórkach i placach zabaw.  
 
Obok pracy pedagogicznej i instruktorskiej p. Janina Piotrowska była wieloletnią 
radną Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w pewnym okresie funkcję 
wiceprzewodniczącej Rady. 
 
Za wszechstronną i wzorową służbę instruktorską, pracę pedagogiczną 
i społeczną p. Janina Piotrowska otrzymała liczne odznaczenia państwowe, regionalne 
i organizacyjne: w 1981 r. za ofiarną pracę na rzecz dzieci otrzymała Honorową 
Odznakę Przyjaciela Dziecka; w 1983 r. za wzorową pracę instruktorską i zasługi dla 
ZHP została wpisana do Złotej Księgi Chorągwi Kaliskiej ZHP. Ponadto odznaczona 
została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem XXX-lecia PRL, Odznaką „Za zasługi dla województwa poznańskiego” 
i „Za zasługi dla województwa kaliskiego, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, a także 
Odznaką Za Zasługi w Dziedzinie Kultury. 
 
Jako seniorka do niedawna z zaangażowaniem towarzyszyła swojej szkole, młodzieży 
i ruchowi absolwenckiemu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
i szkół ekonomicznych oraz środowisku instruktorskiemu Miasta Kalisza.  
  
Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza będzie podziękowaniem za 
zasługi p. Janiny Piotrowskiej na rzecz wielu pokoleń kaliskiej młodzieży oraz udział 
w rozwoju Miasta, któremu poświęciła większość swojego życia. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                         /…/ 
    Andrzej Plichta 

 


