
UCHWAŁA NR LII/693/2018  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. 
 
 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 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 XLIX/644/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad 
i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074) 
uchwala się, co następuje: 
                                                               
§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Miasta Kalisza: 

1) Halinie Pawlak, 
2) Krystynie Robak, 
3) Danucie Synkiewicz, 
4) Joëlowi Wilmotte, 
5) prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzejowi Wojtyle. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 

                
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR LII/693/2018  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. 
 
 

Wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej Miasta Kalisza są zgodne 
z uchwałą Nr XLIX/644/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad 
i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074). 

 
Halina Pawlak, działaczka społeczna, harcmistrz, prezes Koła Absolwentów Szkół 
Handlowych i Ekonomicznych. 
 
Pani Halina Pawlak urodziła się 7 grudnia 1949 r. w Kaliszu. Od najmłodszych lat 
zaangażowana jest w pracę społeczną na rzecz mieszkańców i Miasta Kalisza. Mając 
16 lat została instruktorem ZHP. Była drużynową zuchów, szczepową w szkole 
średniej a w 1978 r. uzyskała najwyższy stopień instruktorski – harcmistrza. 
Samodzielnie organizowała i prowadziła zgrupowania, obozy harcerskie i zimowiska 
dla dzieci i młodzieży. 
 
W latach 1984-1991 była członkiem Komisji Rewizyjnej Komendy Chorągwi 
Kaliskiej ZHP, w latach 1988-1991 członkiem Komendy Hufca ZHP w Kaliszu. 
Równocześnie w 1984 r. została członkiem Towarzystwa Miłośników Kalisza, 
najpierw pracując na etacie jako główna księgowa, a następnie społecznie przez dwie 
kadencje jako członek Zarządu TMK. W latach 1990-1998 pracowała społecznie 
w organach samorządowych Miasta, pełniąc funkcję członka Rady Osiedla Korczak.  
 
Od 1998 r. do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Koła Absolwentów Szkół 
Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu. Jest współorganizatorką wielu Zjazdów 
Absolwenckich, które odbywają się co 5 lat oraz corocznych „Spotkań Pokoleń” – 
spotkań absolwentów z nauczycielami. Zabiega o fundusze na pomoce naukowe dla 
szkoły (np. sprzęt komputerowy), nagrody dla uczniów oraz pozyskuje sponsorów na 
wydawnictwa zjazdowe, jak również bierze czynny udział w redagowaniu tych 
wydawnictw.  
 
Od 2006 r. jest czynnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu. To z jej 
inicjatywy przez kilka lat przeprowadzano zbiórki darów dla Domu Pomocy 
Społecznej w Kaliszu. W 2010 r. była członkiem komitetu organizacyjnego 
III Światowego Zlotu Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, a w roku 2011 została 
Ambasadorem Fundacji „Dr Clown – 2011”. Od 2014 r. bierze także czynny udział 
w działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu, 
organizując wycieczki zagraniczne dla członków Stowarzyszenia. Jest również 
członkiem Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Kaliszu, współorganizującym 
imprezy kulturalne. 



Za swą bogatą działalność społeczną była już wielokrotnie odznaczana. Uhonorowana 
została Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem za zasługi dla Chorągwi Kaliskiej ZHP, 
brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Absolwent Szkół 
Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu, a także Medalem XXV lat Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu. 
 
Praca społeczna, jej trud i zaangażowanie w działalność na rzecz Miasta Kalisza 
potwierdzają, że obecnie nadszedł czas na odznaczenie p. Haliny Pawlak Honorową 
Odznaką Miasta Kalisza. 
 
Krystyna Robak, prawnik, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Calisia”. 
 
Pani Krystyna Robak urodziła się 15 lutego 1949 r. w Choczu. Obecnie pełni funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu. Od 
2016 r. organizacja ta liczy ok. 500 członków w wieku powyżej 50 lat. Ponadto od 
30 lat wykonuje zawód radcy prawnego, natomiast od 19 lat pracuje w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 
 
Jest zaangażowana w działalność na rzecz Miasta Kalisza poprzez pracę na rzecz 
Stowarzyszenia, a tym samym na rzecz mieszkańców Kalisza. Organizuje pracę 
w samym Stowarzyszeniu, koordynuje współpracę z władzami Miasta Kalisza 
i partnerem Stowarzyszenia, tj. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego, sprawiając, że Uczelnia dedykowana kaliskim 
seniorom cieszy się ciągłym rozwojem, a jej słuchacze dążą do zdobywania wiedzy, 
rozwijania talentów oraz spełniania planów i zamierzeń. 
 
Pani Krystyna Robak jest osobą kompetentną, zaangażowaną w organizowanie zajęć 
edukacyjnych, zdrowotnych, audytoryjnych – otwartych dla mieszkańców Kalisza, 
w których do tej pory uczestniczyło pond 2 tys. kaliszan. 
 
Za zasługi na rzecz samorządu radców prawnych odznaczona została Złotą Odznaką 
Krajowej Rady Radców Prawnych, posiada również Brązowy i Srebrny Krzyż Za 
Zasługi. 
 
Przyznanie p. Krystynie Robak Honorowej Odznaki Miasta Kalisza będzie okazją do 
podziękowania za dotychczasową działalność Pani Prezes i całego Stowarzyszenia, 
która sprawiła, że kaliski Uniwersytet Trzeciego Wieku stał się wyjątkową wspólnotą 
ludzi oraz idei wzbogacających drugiego człowieka.  
 
Danuta Synkiewicz, dziennikarka, konferansjer. 
 
Pani Danuta Synkiewicz urodziła się 3 stycznia 1969 r. w Nysie na Opolszczyźnie. 
Studiowała na WSP w Częstochowie na kierunku wychowanie muzyczne oraz na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale historycznym (kierunek 
muzykologia). Tytuł magistra uzyskała w 1992 r. Od ponad 20 lat mieszka w Kaliszu. 
Życie zawodowe związała z dziennikarstwem. W 1998 r. zdała egzamin na Kartę 
Mikrofonową, uprawniającą do występowania na antenie Polskiego Radia. Prowadziła 



warsztaty dziennikarskie w II Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, a także cykl 
koncertów edukacyjnych Filharmonii Kaliskiej.  
 
Pracę w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia rozpoczęła w 1999 r. Od niemal 
20 lat promuje Kalisz w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Jej audycje można 
usłyszeć w I, II i III Programie Polskiego Radia. Wyróżniona w Ogólnopolskim 
Konkursie za reportaż dotyczący kaliskiego transportu miejskiego. Współpracuje 
z wieloma kaliskimi środowiskami. Szczególnie promuje działania związane z kaliską 
kulturą. Przygotowuje zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.  
Współpracowała z wydawnictwem „Kalisia Nowa”. Zainicjowała koncerty edukacyjne 
w Filharmonii Kaliskiej. Prowadziła spotkania w szkołach promujące muzykę. Przez 
ostatnie 10 lat wspierała Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola 
Cantorum” w Kaliszu, rozpowszechniając wydarzenie na antenie ogólnopolskiej.  
 
Jest też konferansjerem. Zapowiadała koncerty Filharmonii Kaliskiej, a także 
prowadziła koncerty inauguracyjne i gale finałowe Festiwalu Muzyki Dawnej 
w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Promowała na ogólnopolskiej 
antenie wielkie wydarzenia: zdobycie najważniejszej muzycznej światowej nagrody 
Grammy przez kaliskich Filharmoników oraz „Koncert na 21 fortepianów”. 
 
Ponadto na antenie Radia Poznań (wcześniej Radio Merkury), przygotowuje także 
wiele audycji z innych dziedzin: sportu, turystyki, muzyki, promocji zdrowia, ochrony 
zabytków, a także archeologii i historii Kalisza oraz regionu. Zajmuje się również 
działalnością społeczną, niejednokrotnie pochylając się nad problemami zwykłych 
ludzi. 
 
Pani Danuta Synkiewicz od lat związana jest z kaliską kulturą, prowadzeniem 
koncertów oraz promowaniem wydarzenia muzycznych, za co nagrodzona została 
przez Prezydenta Miasta Kalisza. Podkreślić należy, że kultura to jej wielka pasja, 
dlatego p. Danuta Synkiewicz z całą pewnością zasługuje na wyróżnienie Odznaką 
Honorową Miasta Kalisza. 
 
Joël Wilmotte, mer partnerskiego miasta Kalisza – Hautmont.  
 
Pan Joël Wilmotte urodził się 19 grudnia 1948 r. w Hautmont. Ukończył University of 
Science and Technology w Lille, gdzie w 1977 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie 
ekonomiii administracji Enterprise Management. W 1973 r. wstąpił do Izby 
Handlowo-Przemysłowej Avesnois Valenciennes, gdzie do 1978 r. był szefem sztabu. 
Został szefem Wydziału Promocji Biznesu w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
w Avesnes na Helpe. Następnie, w latach 1984-1985, zajmował stanowisko dyrektora 
ds. Zasobów ludzkich i społecznych w grupie SAPEG oraz Sculfort, producenta 
obrabiarek z siedzibą w Feignies, w pobliżu Hautmont. W 1985 r. dołączył do firmy 
Douzies-Cérame jako dyrektor administracyjny i działu kadr. W 1988 r. został 
prezesem i dyrektorem generalnym firmy. W 1992 r. sprzedał ją belgijskiej grupie 
Koramic Terca i od tego czasu poświęcił się politycznym obowiązkom. 
 
Obecnie jest merem francuskiego miasta Hautmont, z którym w tym roku Kalisz 
obchodzi jubileusz 60-lecia. Funkcję tę pełni od 1989 r., wtedy też nastąpiło znaczne 



ożywienie kontaktów pomiędzy Hautmont a Kaliszem.  Fakt ten spowodowany był 
w dużej mierze przełomem ustrojowym, który nastąpił wówczas w Polsce, jednak 
niezaprzeczalne jest, że to właśnie on ten fakt i możliwości, które z niego wyniknęły, 
potrafił znakomicie wykorzystać.  
 
To z inicjatywy obecnego mera Hautmont uaktywniła się współpraca partnerska obu 
miast, w 1989 r. dał impuls do wznowienia działalności Komitetu Hautmont-Kalisz 
i od tego czasu wspiera go finansowo. Dzięki temu wsparciu możliwa była wieloletnia 
pomoc charytatywna dla kaliskich instytucji i Szpitala Matki i Dziecka.  
 
Pan Joël Wilmotte dołożył wszelkich starań, by delegacje z Kalisza uczestniczyły 
w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Na jego 
zaproszenie we Francji mogli zaprezentować swoją twórczość artyści z Kalisza, gościł 
tam między innymi chór „Polifonia”, Beata Sobczyk i Jolanta Wdowczyk.  
 
Przez wszystkie lata współpracy partnerskiej chętnie służył radą w kwestiach 
zarządzania miastem, dzielił się swoimi doświadczeniami menedżerskimi, nie 
szczędził przy tym swojej serdeczności i zaangażowania. Pan Joël Wilmotte to 
zasłużony przyjaciel Kalisza, człowiek serca i czynu, w pełni zasługujący na 
wyróżnienie Odznaką Honorową Miasta Kalisza. 
 
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, lekarz pediatra, polityk, rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu. 
 
Pan Andrzej Wojtyła urodził się 1 maja 1955 r. w Kaliszu. W 1980 r. ukończył studia 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał 
specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia 
publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – 
doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher 
w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe 
Public health administraion certificate oraz Public health management certificate. 
 
Praktykę zawodową rozpoczął w 1980 r. jako lekarz w szpitalu miejskim w Pleszewie, 
gdzie pracował do 1992 r. Od 1985 do 1992 r. był też kierownikiem i lekarzem 
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jastrzębnikach. W latach 1992-1993 sprawował 
urząd Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a w okresie 2005-2006 – Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 do 2010 r. był Głównym Inspektorem 
Sanitarnym, a w 2015 r. – Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu. W latach 
2010-2012 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, 
kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 
do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  
 
Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, 
członkiem: Zarządu World Prevention Alliance w Lyonie, Ethnic and Governance 
Committee w International Prevention Research Institutie w Lyonie oraz 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. 



 
To poseł na Sejm I, III i IV kadencji. W Sejmie I kadencji był wiceprzewodniczącym 
Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. 
W III kadencji był przewodniczącym Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, 
wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej 
i Turystyki. W Sejmie IV kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz 
członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W obecnej kadencji – Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Pan Andrzej Wojtyła jest jednym z najbardziej charakterystycznych polityków 
związanych z Kaliszem, jednak jego działalność nie ogranicza się tylko do 
wieloletnich działań i inicjatyw politycznych, lecz przede wszystkim cennych działań 
naukowych i medycznych. 
 
Od 2014 r. wykłada jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jako senator RP 
podjął intensywne działania na rzecz rozwoju uczelni oraz podniesienia jej statusu. Od 
marca 2018 r. działania pana senatora zostały docenione przez Senat PWSZ, który 
wybrał p. Andrzeja Wojtyłę rektorem Uczelni. 
 
Bogate doświadczenie oraz całość działań podejmowanych na rzecz rozwoju Miasta 
i jego mieszkańców, potwierdzają, że prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła zasługuje 
na szczególne wyróżnienie, jakim niewątpliwie jest Odznaka Honorowa Miasta 
Kalisza. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                         /…/ 
     Andrzej Plichta 

 
 


