
RAPORT O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ KALISZA W 2010 R.

PRESTON (Wielka Brytania)

Oficjalna  delegacja  z  burmistrzem  Preston  panem  Albertem  Richardsonem  oraz  Dyrektorem 
Departamentu Środowiska panem Mickem Lovattem gościła w Kaliszu podczas obchodów Święta 
Miasta  w dniach 10-13 czerwca 2010 r. Goście z uwagą przyglądali się wydarzeniom w Kaliszu 
związanym  z  Jubileuszem  1850-lecia  pod  kątem  własnych  przygotowań  do  Roku  Gildii 
obchodzonego  w Preston  raz  na  20  lat,  tym  razem w  2012  r.  Z  kolei  w  Międzynarodowych 
Warsztatach Designu odbywających się w dniu 11 czerwca 2010 r. wziął udział dr Philip Holifield z 
University of Central Lancashire zaproszony przez Miasto Kalisz i Fundację Kaliskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.

Natomiast  w  dniach  25-26  listopada  2010  r.  została  zorganizowana  przez  Wydział  Spraw 
Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  międzynarodowa  konferencja 
„Wspólnie  przeciwko  przemocy w rodzinie”,  w której  uczestniczyły  na zaproszenie  Prezydenta 
Miasta  Kalisza  dwie  przedstawicielki  Preston  –  panie  Valerie  Wise  oraz  Angela  Harrisom, 
zajmujące się na co dzień tym trudnym problemem. 

Listopad to także okres kampanii Lancashire reads, czyli projektu zainicjowanego przez bibliotekę 
w  Preston  w  celu  promocji  książek  brytyjskiej  autorki  Anne  Fine  wśród  młodzieży,  do  której 
przyłączyły się także szkoły z Kalisza - Zespół Szkół Samochodowych oraz Szkoła Podstawowa Nr 
8.

HEERHUGOWAARD (Holandia)

W dniach 18-21 kwietnia 2010 r. przebywała w Kaliszu kilkuosobowa  delegacja składająca się z 
członków  Komitetu  Heerhugowaard-Kalisz oraz  instruktorów  terapii  prowadzonej  dla  dzieci 
autystycznych.  Głównym  celem pobytu  było  omówienie  rocznego  planu  współpracy  obu miast 
partnerskich.  Goście  z  Holandii  przedstawili  także  projekt  edukacyjny  w  dziedzinie  fizyki, 
współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej,  do którego przyłączyło się Gimnazjum Nr 7 w 
Kaliszu. Podczas pobytu w Kaliszu członkowie Komitetu Heerhugowaard-Kalisz odwiedzili  także 
Dom  Życia  przy  ul.  Gajowej  na  os.  Winiary,  którego  budowę  i  remont  wspierają  od  samego 
początku.  Pozostała  część  wizyty  była  poświęcona  warsztatom autystycznym  skierowanym  do 
rodziców i  nauczycieli  dzieci  autystycznych,  które  odbyły  się  w Zespole  Szkół  Nr  10  przy  ul. 
Podmiejskiej w Kaliszu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. To już kolejna ważna inicjatywa ze 
strony holenderskiej, której celem jest zwrócenie uwagi na problem autyzmu.  

Z kolei w dniach 22-23 kwietnia odbyła się w Kaliszu  międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Pierwsza ustrojowa. Reforma samorządowa 20 lat  po...” zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Samorządny  Kalisz  oraz  Państwową  Wyższą  Szkołę  Zawodową  w  Kaliszu  pod  patronatem 
Prezydenta naszego miasta. Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele z miast partnerskich, wśród 
których znalazł się Burmistrz Heerhugowaard Han ter Heegde.

Na przełomie maja i czerwca 2010 na pomoc walczącemu z powodzią Kaliszowi przybyła grupa 
holenderskich  strażaków z  Heerhugowaard,  którzy  przywieźli  ze  sobą  wysoko  specjalistyczną 
pompę o wydajności 6 tysięcy litrów na minutę do usuwania wody z zalanych terenów na osiedlu 
Piskorzewie. 

W dniach 10-13 czerwca 2010 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Kalisza przybyła kilkuosobowa 
delegacja z Heerhugowaard z członkiem Kolegium panią Gretą Baijards oraz przewodniczącym 
Komitetu  panem  Wimem  Boekel  na  czele.  Goście,  w  odpowiedzi  na  zaproszenie  Biura  ds. 
Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej, przygotowali w czasie obchodów Święta Miasta 
Kalisza  własne  stoisko  narodowe  w  Parku  Miejskim,  na  którym  zaprezentowali  materiały 
promocyjne miasta Heerhugowaard oraz wyroby charakterystyczne dla regionu północnej Holandii.
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Natomiast w listopadzie 2010 r. dotarła do nas smutna wiadomość o  śmierci członka  Komitetu 
Heerhugowaard-Kalisz pana Hansa Rooslota, najbardziej  zaangażowanego we współpracę obu 
miast na polu sportowym. 

Tuż po wyborach prezydenckich w Kaliszu w listopadzie 2010 r.  Burmistrz Heerhugowaard pan 
Han ter Heegde zaprosił Prezydenta Miasta Kalisza, którym został wybrany po raz trzeci z rzędu 
pan  Janusz  Pęcherz,  do  złożenia  oficjalnej  wizyty  w  Holandii,  która  została  zaplanowana  na 
kwiecień 2011 r.

ADRIA (Włochy)

W  ramach  Święta  Miasta  Kalisza w  dniach  10-13  czerwca  2010  r.  Kalisz  odwiedziło  kilku 
przedstawicieli Rady Miasta Adrii z przewodniczącym Claudio Zanforlinim na czele. W delegacji 
znaleźli  się też prelegenci biorący udział w  międzynarodowej konferencji  naukowej poświeconej 
bursztynowi  pt.  Kalisia  na  Bursztynowym  szlaku  -  Wspólne  dziedzictwo  kulturowe  Europy, 
zorganizowanej  w  ramach  projektu  „Wyprawa  po  bursztyn”,  współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską z Programu Kultura 2007-2013. 

Natomiast we wrześniu 2010 r. kaliska replika rzymskiego wozu kupieckiego wyruszyła w podróż 
do włoskiej  Adrii w ramach wspomnianego   projektu,  którego celem jest  promocja  wspólnego 
dziedzictwa kulturowego łączącego miasta leżące na antycznym Szlaku Bursztynowym. Reportaż 
z tego wyjazdu został zaprezentowany w antenie TVP Poznań.

ERFURT (RFN)

W dniach 30.03.-03.04.2010 na zaproszenie Nadburmistrza Erfurtu w obchodach 100-lecia 
tamtejszej Zawodowej Straży Pożarnej uczestniczyła delegacja z Kalisza : naczelnik Wydz. 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Aleksander Quoos i komendant Zawodowej Straży 
Pożarnej w Kaliszu Wieńczysław Prokop.

Na uroczystości z okazji Święta Miasta Kalisza wyjątkowo nie przyjechała delegacja władz
stolicy Turyngii z powodu odbywających się w tym terminie wyborów samorządowych i do 
parlamentu krajowego.

19.czerwca 2010 r. w ramach tradycyjnego w Erfurcie Święta Mostu Kramarzy odbyło się 
spotkanie bokserskie Erfurt-Kalisz. Kaliskich pięściarzy z klubu sportowego „Prosna” podejmowali 
zawodnicy i działacze zaprzyjaźnionego klubu PSV Erfurt.

W dniach 16.- 19.sierpnia 2010 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Kalisza przebywał w naszym 
mieście Nadburmistrz Erfurtu Andreas Bausewein. Zwiedził on Kalisz, gdzie przebywał m.in. w 
zakładach lotniczych Pratt & Whitney Ltd, Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, zapoznał 
się także z najważniejszymi zabytkami miasta (starówka, Kaliski Gród Piastowski) i okolicy (zamek 
i park w Gołuchowie). Gościowi towarzyszyli p. Ricarda Schregg sekretarz Nadburmistrza, Simone 
Kraft z Wydziału Protokołu i Partnerstw Miast oraz Peter Döring. Podczas spotkań z Prezydentem 
Miasta Kalisza niemieccy goście przedstawili ramowy program obchodów jubileuszu 50-lecia 
terenów wystawowych ega w Erfurcie (największa w Europie stała ekspozycja roślin ozdobnych i 
ogrodów) , który obchodzony będzie w 2011 r. Strona niemiecka przewiduje znaczny i 
eksponowany udział Kalisza w tych obchodach, wystąpiła ponadto z propozycją aby w 2011 r.
obie rady miejskie przyjęły, a szefowie miast podpisali akt przedłużenia partnerstwa pomiędzy 
Kaliszem i Erfurtem. Propozycje te zostały zaakceptowane, tym bardziej iż formalne partnerstwo
obu miast wywodzi się z dokumentów z lat 80-tych , które dziś nie mają zastosowania w 
aktualnych warunkach prawno-ustrojowych (zjednoczone Niemcy i niepodległa Rzeczpospolita 
Polska).

Na zaproszenie Nadburmistrza Erfurtu w dniach 28.09-1.10. 2010 przebywała w Erfurcie delegacja 
kaliska w składzie : wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Andrzej Plichta, radna Regina 
Małecka oraz Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
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Komunalnej. Przeprowadzono rozmowy na temat udziału Kalisza w jubileuszu 50-lecia ega – 
zwłaszcza co do koncepcji tzw. Ogrodu Partnerstwa (część poświęcona Kaliszowi) oraz wstępne
propozycje co do Dnia Kalisza w tym mieście partnerskim (planowana w II połowie sierpnia 2011 r. 
prezentacja Kalisza w Erfurcie).

W zainicjowanym przez Miasto Erfurt projekcie młodzieżowym „Tydzień Środowiska”  17.-
24.10.2010 obok grup z 9 innych miast partnerskich z 8 krajów uczestniczyła 5-osobowa grupa z 
Kalisza (4 uczniów ostatniej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o specjalności 
architektura krajobrazu z opiekunem). Kaliska młodzież miała okazję brać udział w 3 konkretnych 
akcjach w ramach tego projektu; miały one na celu nie tylko pogłębienie własnej wiedzy fachowej 
na przykładach wzorcowych rozwiązań w Erfurcie, przygotowanie do metodycznej pracy naukowej 
ale i  integrację w międzynarodowym kręgu młodzieży oraz zwiedzanie stolicy Turyngii i okolic.  

W międzynarodowej konferencji „Wspólnie przeciwko przemocy w rodzinie” w dn.25-26.11. 
aktywnie uczestniczyła delegacja z Erfurtu – Pani Birgit Adamek (pełnomocnik Nadburmistrza ds. 
Równouprawnienia), siostra Martina z Ośrodka Opieki nad Rodziną oraz Pani Kirchof , pracownica 
Biura ds. Równouprawnienia i Spraw Społecznych Miasta Erfurt. 

Tradycyjnie już , w dniu 4.grudnia 2010 odbył się mecz bokserski Kalisz – Erfurt w ramach 
corocznego Memoriału im. Tadeusza Grzelaka. Stolicę Turyngii reprezentowali w Kaliszu bokserzy 
policyjnego klubu sportowego PSV Erfurt. W Kaliszu przebywało 12 pięściarzy, 2 trenerów i dwoje 
działaczy tego klubu.

HAMM (RFN)

W połowie maja przebywała w Kaliszu z wizytą grupa członków Internationaler Club Hamm (ICH), 
który stawia sobie za zadanie rozwijanie kontaktów międzynarodowych. Uczestnikami byli 
przeważnie mieszkańcy Hamm- członkowie klubu, którzy nie byli dotąd w Kaliszu. Podczas 
czterodniowego pobytu w Polsce 17 gości z Hamm  zwiedziło Kalisz , a następnie Wrocław. 
W naszym mieście turystów z Hamm po zwiedzaniu zaprosił na obiad Pan Prezydent, co było dla 
nich miłą okazją do podzielenia się wrażeniami z interesującej podróży. Warto dodać, że I.C.H. jest 
organizacją elitarną i członkowie jej należą do ważnej grupy społeczeństwa Hamm.  

W uroczystościach z okazji Święta Miasta w dn. 10.-13.06.2010 uczestniczyła delegacja Miasta
Hamm : radna Anita Ciszewski oraz przedstawiciele samorządów dzielnicowych Helmut Füller i 
Ulrich Kroker – zarazem przewodniczący działającego w Hamm Stowarzyszenia Mosty Kultury 
Hamm-Kalisz. Przybyła też przedstawicielka Zarządu Internationaler Club Hamm Pani Marlene 
Rometsch.

W Międzynarodowej Letniej Akademii Archeologii w Kaliszu – Piwonicach (w drugiej połowie lipca 
2010) uczestniczył jeden uczeń liceum z Hamm ( 16-letni Sven Schneid mówiący po polsku).

W międzynarodowej konferencji „Wspólnie przeciwko przemocy w rodzinie” w dn.25-26.11. bardzo 
aktywnie uczestniczyła delegacja z Hamm – Axel Ronig (naczelnik Wydz. ds. Młodzieży Miasta 
Hamm ) oraz Mireille Baron, pracownica tegoż Wydziału. Pokazali oni uczestnikom prezentację i 
tematyczny referat.

W dniach 11.- 14.grudnia 2010 przebywała w Kaliszu 6-osobowa delegacja ICH aby omówić 
projekty przedsięwzięć związanych z przypadającym na 2011 r. jubileuszem 20-lecia partnerstwa 
Kalisza i Hamm.

MARTIN (Słowacja)

W Międzynarodowej Letniej Akademii Archeologii w Kaliszu – Piwonicach (1-15.lipca 2010) 
uczestniczyły 2 uczennice Liceum im. Viliama. P.Totha z Martina.

W uroczystościach z okazji Święta Miasta w dn. 10.-13.06.2010 uczestniczyła delegacja władz
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Martina w składzie :
dr Andrea Jančoškova – referent ds. kontaktów zagranicznych Miasta Martin
Milan Nemček – kierownik Centrum Kultury M’ART’IN                       
Vladimir Turčan – Muzeum Archeologiczne w Bratysławie 
Dwie  ostatnie  osoby  uczestniczyły  w  międzynarodowej  konferencji  naukowej  poświęconej 
bursztynowi  pt.”Kalisia  na  Bursztynowym  szlaku-wspólne  dziedzictwo  kulturowe  Europy”, 
zorganizowanej  w  ramach  projektu  „Wyprawa  po  bursztyn”  (współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską z Programu Kultura 2007-2013), która odbyła się w dniu 11.06.2010 w Kaliszu 

KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)

W uroczystościach z okazji Święta Miasta w dn. 10.-13.06.2010 uczestniczyła delegacja władz
Kamieńca Podolskiego w składzie : Myhajło Anosow  – Sekretarz Rady Miejskiej, Oleh  Demczuk 
– Zastępca Mera, Natalia Zawacka-Ukrainiec – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontaktów 
Międzynarodowych i Turystyki oraz Władysław Charin  – kierowca. Przyjechali także dwaj 
rzemieślnicy – twórcy ludowi : Heorhij Ostafij i Ihor Czesnokowskij, których stoiska z oryginalnymi 
wyrobami rękodzieła artystycznego i materiałami promocyjnymi cieszyły się dużym powodzeniem 
wśród kaliszan i gości Święta.

W Międzynarodowej Letniej Akademii Archeologii w Kaliszu – Piwonicach (1-15.lipca 2010) 
uczestniczyły grupy młodzieży - entuzjastów tej dziedziny nauki z miast partnerskich; 
organizatorem tej ciekawej imprezy plenerowej były Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz 
Muzeum  Ziemi Kaliskiej i Miasto Kalisz. W Kaliszu przebywało z tej okazji dwoje ukraińskich 
studentów z Kamieńca Podolskiego : Olga Demczuk i Władysław Mużyło.

W dniach 25.-26.listopada odbyła się w Kaliszu międzynarodowa konferencja „Wspólnie przeciwko 
przemocy w rodzinie”; strona ukraińska przedstawiła na niej trzy bardzo istotne referaty obrazujące
sytuację i uwarunkowania prawno-organizacyjne działań w tym zakresie w samym Kamieńcu 
Podolskim, w obwodzie chmielnickim i skali kraju. Miały przyjechać z tej okazji do Kalisza 4 osoby
ale niespodziewane wydarzenia w tamtejszym samorządzie nie pozwoliły na tę wizytę i referaty
zostały przekazane uczestnikom konferencji  po ich uprzednim przetłumaczeniu na język polski.
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