
UCHWAŁA NR LV/727//2018  
RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 28 czerwca  2018 r.  

 
w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. 2018 r., poz. 994), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miasta Kalisza postanawia upamiętnić postać wybitnego Polaka, Honorowego Obywatela 

Miasta Kalisza – Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez wzniesienie pomnika.  

 

§ 2. Pomnik zostaje wzniesiony na działce nr 96/1, obręb ewidencyjny 035 będącej własnością 

Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.  

 

§ 3. Koszty budowy pomnika zostaną pokryte przez inicjatorów jego wzniesienia – Komitet 

Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu działający przy Stowarzyszeniu 

„Szczypiorniak”. Zagospodarowanie otoczenia pomnika zostanie wykonane ze środków Miasta 

Kalisza, po zabezpieczeniu ich w budżecie.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
             Andrzej Plichta 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE DO 
 

UCHWAŁY  NR LV/727/2018  
 

RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 28 czerwca  2018 r.  

 
w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 
 

Inicjatywa wzniesienia pomnika została zgłoszona przez społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu działający przy Stowarzyszeniu „Szczypiorniak”. Postać 
Marszałka Józefa Piłsudskiego jest nierozerwalnie związana z dziejami kraju, ale i bezpośrednio 
naszego miasta.  
 
Marszałek Józef Piłsudski po raz pierwszy przybył do Kalisza 25 maja 1919 roku na tak zwane 
"spotkaniem trzech Józefów": Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego, 
które dotyczyło zjednoczenia wojsk polskich pochodzących z trzech zaborów. Po raz drugi J. 
Piłsudski odwiedził Kalisz 15 maja 1921 roku i wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru 29 
Pułkowi Strzelców Kaniowskich, ufundowanego przez społeczności Kalisza i Warszawy. Wielu 
oficerów i żołnierzy zostało odznaczonych m.in. Krzyżami Virtuti Militari.  
 
Trzeci raz Piłsudski zjawił się w Kaliszu w 1927 roku, z okazji zjazdu i odsłonięcia pomnika 
legionistów w Szczypiornie, gdzie znajdował się obóz jego żołnierzy internowanych przez 
Niemców. Na tę uroczystość przybyło około 2 tysięcy gości z wielu krajów Europy i USA: 
generałów, ministrów i zaproszonych cywilów. W Kaliszu powołano z tej okazji specjalny komitet 
organizacyjny. Do Szczypiorna pojechała żona Marszałka w towarzystwie wielu znakomitych 
gości. W tym czasie J. Piłsudski zwiedził wystawę w ratuszu, złożył wizytę w koszarach 29 Pułku 
Strzelców Kaniowskich na ul. Łaziennej, odwiedził gmach Stowarzyszenia Rzemieślników 
Chrześcijan przy ul. Piekarskiej, a także przystań Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 
Uczestniczył także w posadzeniu dębu w parku, który miał upamiętniać jego pobyt. W godzinach 
popołudniowych Rada Miejska na uroczystej sesji nadała Marszałkowi tytuł "Honorowego 
Obywatela Miasta Kalisza".  
 
Warto zaznaczyć, że pomnik ma stanąć w ciągu al. Wolności, która do 1939 roku nosiła nazwę 
Aleksandry Piłsudskiej. 
 
Inicjatywa wzniesienia pomnika jest cenna i warta poparcia szczególnie w roku setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
 /…/ 

 Tomasz Rogoziński 
     Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


