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Szanowny Panie Radny,  

dziękuję za zainteresowanie sprawą Akademii Kaliskiej. Nikt nie ma 
wątpliwości, że szkolnictwo wyższe na dobrym poziomie jest jednym 
z warunków sine qua non dla rozwoju każdego miasta. Kalisz ma to szczęście, 
że posiada jedną uczelnię rodzimą oraz jeden wydział prężnie działającego 
uniwersytetu. To świetna podstawa dla budowania coraz wyższej pozycji 
naszego miasta na akademickiej mapie kraju. 

Z uwagą śledzę prace parlamentu, w szczególności w kwestiach 
dotyczących naszego miasta. Cieszy mnie więc fakt, że kolejni posłowie 
zaczynają działać na rzecz Kalisza. Osobiście już na początku mojej kadencji 
samorządowej zacząłem budować szerokie porozumienie parlamentarzystów, 
samorządowców czy działaczy społecznych na rzecz naszego miasta. 
Grono to cały czas się poszerza. 

Jak zapewne Pan Radny wie, jako Prezydent Miasta Kalisza nie mam 
uprawnień do brania udziału w głosowaniach sejmowych. Jednak popieram 
i lobbuję na rzecz każdej inicjatywy, której celem jest rozwój naszego miasta, 
niezależnie od barw partyjnych jej wnioskodawcy. Pana Radnego zachęcam do 
tego samego!

Łączę wyrazy szacunku
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Interpelacja w sprawie Akademii Kaliskiej

Podobnie jak wielu z nas chciałem wierzyć, że powołano w naszym mieście uczelnię akademicką.
Taką, która jest obiektem marzeń wielu generacji kaliszan i miastotwórczym czynnikiem wpływającą
na rozwój Kalisza. Towarzyszyły temu jednak liczne wątpliwości. Teraz wątpliwości potwierdziły słowa
Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  który  w  odpowiedzi  na  zapytanie  poselskie  Mariusza
Witczaka stwierdza, że fakt zmiany nazwy PWSZ na Akademie Kaliską nie spowodował jej przejścia do
grona  uczelni  akademickich.  Tymczasem  status  uczelni  akademickiej,  a  nie  sama  nazwa,  jest
wartością  dla  całego  miasta,  studentów  i  kadry  naukowej.  Tymczasem  Ministerstwo  Nauki  i
Szkolnictwa  Wyższego  jednoznacznie  stwierdza,  że  wciąż  mamy  uczelnie  zawodową,  a  nie
akademicką. Tak urzędnicy ministerstwa odpowiadają wprost. 

Martwi  mnie  fakt,  że  rektor  uczelni  i  jego  rzecznik  mylą  swoje  role  i  zamiast  współpracy  w
procedowaniu ustawy, jako jedynej ścieżki prowadzącej do prawdziwej akademii, wolą traktować ten
temat niczym partyjną krucjatę. To nie rokuje dobrze tak ważnej sprawie dla przyszłości miasta.

Dlatego  zwracam  się  do  Pana,  jako  prezydenta  miasta,  osoby  obecnej  w  ministerstwie  przy
podpisywaniu rozporządzenia o zmianie nazwy, a także pracownika PWSZ/AK, o wsparcie działań
zmierzających do uchwalenia przez parlament ustawy powołującej Akademię Kaliską im. Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu. Druk sejmowy nr 439 ma nadany bieg w parlamencie i powinien być
skierowany do dalszego procedowania. 

Wszyscy dobrze wiemy, że do powołania uczelni akademickiej w Polsce niezbędna jest ustawa. Teraz
lub  w  przyszłości.  Ale  dzisiejszej  uczelni  zawodowej  o  nazwie  Akademia  Kaliska,  łatwiej  byłoby
konkurować o akredytacje naukową od B+ wzwyż ze statusem uczelni akademickiej. Dlatego ustawa
ta potrzebna jest teraz i o zaangażowanie na rzecz jej uchwalenia przez Sejm RP apeluję do Pana i
całej Rady Miasta Kalisza.

Z poważaniem

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


