
UCHWAŁA NR LXI/867/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy 
Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn.zm.) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu, imię Władysława Kościelniaka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Wybierając dla Szkoły Podstawowej Nr 13 imię, kierowano się przekonaniem, iż patron powinien mieć 
szczególny związek z naszym miastem. Władysław Kościelniak (urodzony 21 września 1916 w Kaliszu, zmarł 
13 listopada 2015 tamże) był artystą grafikiem oraz rysownikiem, autorem ekslibrisów, plakatów. Ten 
Honorowy Obywatel Miasta Kalisza otrzymał Medal Rabindranatha Tagore oraz liczne odznaczenia 
państwowe: Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż z Mieczami za Zasługi dla ZHP, Złoty Krzyż Zasługi, 
a także Krzyż Komandorski. Władysław Kościelniak na kartach swoich dzieł przedstawiał Kalisz 
w najpiękniejszej postaci, tworząc jego artystyczne archiwum. Pierwszymi grafikami autora był cykl 
linorytniczy widoków Kalisza z 1951 r. Władysław Kościelniak był także twórcą opracowań „O obronności 
miasta Kalisza”, „Wędrówki po moim Kaliszu”, „Klęski w dziejach miasta Kalisza”, „Zabytki architektury 
Kalisza”, „Kronika miasta Kalisza”, „Herbarz miast i wsi województwa kaliskiego”, „Portrety z różnych epok”, 
„Kalendarium kościoła katolickiego w Kaliszu”, „Prosna - rzeka naszego miasta”, „Kalisz: ilustrowany przez 
autora przewodnik po mieście”, „W ramionach Prosny. Kalisz i jego rzeka”. Władysław Kościelniak był 
jednocześnie twórcą wielu rekonstrukcji i makiet, których zademonstrowanie poprzedziły intensywne badania 
materiałów źródłowych. Zamiłowania dziennikarskie Kościelniaka zaowocowały mnogimi artykułami, 
zamieszczonymi na łamach tygodnika „Ziemia Kaliska”, którego był współzałożycielem. 

Nadanie placówce imienia Władysława Kościelniaka pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-
wychowawcze, służące wszechstronnemu rozwojowi, nada jej charakter i uczyni rozpoznawalną w środowisku 
lokalnym. Skupi uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców wokół przesłań patrona, które będą ją integrować, 
wzbogacać jej tradycje oraz nadadzą indywidualną tożsamość. Nadanie imienia będzie także pomocą 
w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku. 

Nadanie Szkole Podstawowej Nr 13 imienia Władysława Kościelniaka stanowiłoby także wydarzenie 
wpisujące się w ustanowienie roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława 
i Władysława. 

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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