
RAPORT ZE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ MIASTA KALISZA W ROKU 2011

PRESTON     (W.Brytania)  

W roku 2011 kontakty między Preston a Kaliszem skupiły się na opracowywaniu koncepcji udziału 
Kalisza w Gildii Preston w 2012 r., której obchody mają miejsce raz na 20 lat. Gildia Preston to 
wielkie całoroczne (trwające od kwietnia do połowy października) obchody pełne wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, designerskich i biznesowych z kulminacją podczas 10 dni w okresie od 
31 sierpnia do 9 września 2012 r. Gildia Preston jest wyjątkowa, bo jej początki sięgają roku 1179 
(tradycja gildii ma ponad 800 lat) i jest to jedyna gildia odbywająca się jeszcze w Wielkiej Brytanii. 
Obchody w 2012 będą pierwsze w XXI wieku i pierwsze odkąd Preston otrzymało prawa miejskie 
w 2002 r. W toku prowadzonych konsultacji zaakceptowano propozycję zaproszenia dużej 
reprezentacji kaliskiej młodzieży do udziału w Festiwalu Sportu na przełomie sierpnia i września 
2012 r.

M. in. tym kwestiom służył pobyt dwóch przedstawicieli Komitetu Partnerstwa Miast z Preston w 
Kaliszu, którzy w dniach 9-13 czerwca 2011 r. wzięli udział w obchodach Święta Miasta Kalisza. 
Niestety Burmistrz Preston z powodu zwiększonej ilości obowiązków w związku z kompleksową 
organizacją Gildii Preston nie mógł uczestniczyć w naszych obchodach.

Biuro ds. Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej pośredniczyło też w nawiązaniu 
kontaktów między brytyjską organizacją Deafway a Kołem Terenowym Polskiego Związku 
Głuchych w Kaliszu.

W listopadzie 2011 r. Preston przedstawiło Kaliszowi propozycję udziału w projekcie dotyczącym 
współpracy z sektorem biznesu w dziedzinie miejskiej rewitalizacji w ramach programu URBACT II. 
Inicjatorem powołania Sieci Tematycznej dla tego projektu było Miasto Oslo, wśród innych 
zaproszonych miast znalazły się też Drezno, Wilno, Almelo, Sunderland, Arnhem, Bratysława, 
Blackpool, Belfast, Praga, Brno, Goeteborg, a także przedstawiciele z Gdańska, Szczecina i 
Katowic. 

HEERHUGOWAARD     (Holandia)  

Rok 2011 w kontaktach z Holendrami rozpoczął się od pobytu przedstawicieli Komitetu 
Heerhugowaard-Kalisz w Kaliszu w marcu 2011 r. Celem wizyty było zapoznanie się z rocznym 
planem współpracy między naszymi miastami oraz szczegółowe omówienie wspólnych projektów. 
Goście złożyli wizytę w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu w celu omówienia wspólnego projektu z 
dziedziny fizyki (odnawialne źródła energii) realizowanego z Johannes Bosco School w 
Heerhugowaard. Poza tym ustalono kwestie związane z wymianą sportową w roku 2012 
(Międzynarodowe Warsztaty Wioślarskie i Bieg Uliczny Ptolemeusza), goście udali się też z wizytą 
do Domu Życia prowadzonego przez ks. Ryszarda Krakowskiego w celu przyjrzenia się pracom 
remontowo-budowalnym wspieranym przez Lions Club w Heerhugowaard.

Następnie w kwietniu 2011 r. na zaproszenie Burmistrza Heerhugowaard, wystosowane jesienią 
2010 r. po wygranych po raz trzeci z rzędu przez Pana Janusza Pęcherza lokalnych wyborach 
prezydenckich, 6-osobowa delegacja z Kalisza udała się z wizytą do naszego partnerskiego miasta 
w Holandii. Podczas wizyty goście wymienili doświadczenia w zakresie zarządzania miastem i 
omówili szczegółowo zagadnienia związane z realizacją wspólnych projektów. Efektem tej wizyty 
jest propozycja odbycia stażu przez 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu  w 
Heerhugowaard wiosną 2012 r. w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów, tworzenia stref 
przemysłowych oraz planowania przestrzennego.

Następnie przedstawiciele Komitetu Heerhugowaard-Kalisz uczestniczyli w obchodach Święta 
Miasta Kalisza w czerwcu 2011 r. Niestety z powodu poważnej choroby małżonki Burmistrz 
Heerhugowaard Han ter Heegde nie mógł wziąć udziału w tych uroczystościach, mimo 
wcześniejszych zapewnień. 
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Z kolei w dniach 25-26 czerwca 2011 r. doszło do wymiany kulturalnej między naszymi miastami – 
kaliskie chóry Canticum i Cantate Deo miały okazję zaprezentować swój repertuar podczas 
imprezy Amateur Cultural Event w Heerhugowaard na zaproszenie Komitetu Heerhugowaard-
Kalisz.

Natomiast we wrześniu 2011 r. przedstawiciele holenderskiej organizacji „18-24”  przywieźli do 
Kalisza 1000 cebulek tulipanów „Calisia”  podarowanych przez Burmistrza Heerhugowaard”  – 
odmiany specjalnie wyhodowanej dla uczczenia współpracy partnerskiej naszych miast w 2001 r. 
Zostały one przekazane do Wydziału Środowiska w celu udekorowania reprezentacyjnych miejsc 
w Kaliszu i podkreślenia naszej owocnej współpracy.

W październiku po raz trzeci w tym roku gościliśmy przedstawicieli Komitetu Heerhugowaard-
Kalisz, którzy przywieźli smutną wiadomość o cięciach budżetowych w Heerhugowaard i 
zakończeniu finansowania przez tamtejszą Radę Miejską działalności Komitetu Heerhugowaard-
Kalisz z dniem 31 grudnia 2012 r. Nie wpłynęło to jednak w znacznym stopniu na wspólne 
działania w 2012 r. –  w toku rozmów zaplanowano organizację warsztatów autystycznych z 
udziałem holenderskich specjalistów w marcu 2012 r. w Zespole Szkół Nr 10, wyjazd ok. 20-
osobowej grupy młodzieży szkolnej z Gimnazjum Nr 7 wraz z kilkoma nauczycielami do 
Heerhugowaard w maju 2012 r. (w ramach projektu z dziedziny fizyki realizowanego z Johannes 
Bosco School) oraz przedstawiono nowe propozycje wspólnych projektów – Wielkie nagrody oraz 
model kolejki, których realizację zaplanowano na 2012 rok.

HAUTMONT     (Francja)  

Kontakty Kalisza z Hautmont w 2011 r. zaowocowały wizytą 5-osobowej delegacji francuskiego 
miasta w Kaliszu podczas obchodów Święta Miasta w dniach 9-12 czerwca. Natomiast do rewizyty 
doszło w grudniu 2011 r. kiedy to na zaproszenie Mera Joel Wilmotte 6-osobowa delegacja z 
Kalisza udała się do Hautmont, by wziąć udział w uroczystościach związanych z Jarmarkiem 
Bożonarodzeniowym. Przy okazji nawiązano kontakt między Stowarzyszeniem Amazonek w 
Kaliszu a podobną organizacją w Maubeuge.

We wrześniu otrzymaliśmy także zaproszenie od Kongresu Polonii Francuskiej - Domu Polonii we 
Francji do udziału w III Olimpiadzie francusko-polskich miast partnerskich z Nord-Pas-de-Calais, 
która odbędzie się w czerwcu 2012. W dalszym ciągu czekamy jednak na odpowiedź ze strony 
Hautmont, bowiem w olimpiadzie startują drużyny złożone z par miast partnerskich.

LA     LOUVIERE     (Belgia)  

W 2011 r. sportowcy z Kalisza wzięli udział w tradycyjnym biegu organizowanym w czerwcu w La 
Louviere. Niestety nikt z przedstawicieli La Louviere nie skorzystał z naszego zaproszenia do 
wzięcia udziału w obchodach Święta Miasta Kalisza w czerwcu 2011 r. Pod koniec listopada 
przyszło jednak zaproszenie dla Prezydenta Miasta Kalisza do udziału w święcie Laetare w marcu 
2012 r. w La Louviere, co daje nadzieję na odnowienie intensywnych kontaktów między naszymi 
miastami.

MARTIN     (Słowacja)  
Zaproszona 23.03.2011 na obchody Święta Miasta Kalisza delegacja z Martina nie przyjechała. 
Również i zaproszenie z 16.04.2011 na VII Mistrzostwa Ziemi Kaliskiej w Ratownictwie 
Medycznym nie zostało przez stronę słowacką zaakceptowane.

Od 2-5 czerwca 2011 r. 4-osobowa delegacja z Kalisza z Wiceprezydentem Jackiem Konopką na 
czele gościła w Martinie podczas Dni Miasta. Były to wyjątkowe obchody z uwagi na 150. rocznicę 
Memorandum Narodu Słowackiego z udziałem premier kraju Pani Ivety Radicovej oraz kulminację 
słowackich wydarzeń związanych z realizacją projektu Amber Expedition, którego partnerem było 
Miasto Kalisz. Nie zabrakło więc widowiska plenerowego, obozu rzymskich legionistów w parku, 
parady ulicami miasta oraz otwarcia wystawy „Magia bursztynu”. 
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Poza tym oba partnerskie miasta –  Kalisz i Martin - ubiegały się o dofinansowanie w Unii 
Europejskiej dla dwóch projektów dotyczących bezrobocia wśród młodzieży oraz w 
Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim dla dwóch projektów sportowych związanych z 
wymianą młodzieży. Niestety w tym roku bez powodzenia.

17. listopada 2011 r. skierowaliśmy do Martina ofertę okolicznościowych występów zespołu 
Stowarzyszenia „Gród nad Prosną” (orkiestra dęta) oraz ew. wymiany koncertów tego rodzaju przy 
okazji świąt miast i in. okolicznościowych imprez.

ERFURT     (RFN)  

W dniach 16.-22.maja w ramach jubileuszu 50-lecia ega [największe w RFN i jedne z największych 
w Europie terenów parkowych z ekspozycjami roślin ozdobnych] uczniowie ZSZ nr 2 specjalność 
architektura krajobrazu wykonali w Erfurcie symboliczny klomb Kalisza na terenie Ogrodu 
Partnerstwa urządzonego na obszarze ega.

Z okazji jubileuszu 50-lecia ega Miasto Kalisz przedstawiło w dniach 17.- 24. sierpnia 2011 (w 
ramach wystąpień miast partnerskich) swoje walory turystyczne w formie wystawy. W prezentacji 
uczestniczyli pracownicy kaliskiego Centrum Informacji Turystycznej.

W dniach 23.-25. września 2011 na zaproszenie Nadburmistrza Erfurtu p.Andreasa Bauseweina 
przebywał w tym mieście Prezydent Kalisza. Pobyt upamiętnił się dwoma wydarzeniami :
- wizytą w Erfurcie w dniu 24.09.2011 papieża Benedykta XVI, podczas której prezydent 
  reprezentował obok nadburmistrza miasta Mainz (posiadającego szczególne więzi
   historyczne z Erfurtem) Kalisz jako najbliższe stolicy Turyngii miasto partnerskie,
- uroczystym podpisaniem w sali ratusza erfurckiego również w dniu  24.09.2011
 „Porozumienia o współpracy partnerskiej Erfurtu i Kalisza”, które we właściwej dla naszych
  czasów formie prawnej przedłuża dotychczasowe partnerstwo pochodzące jeszcze z lat 80

W listopadzie 2011 r. uzgodniono, że w 2012 r. podczas Święta Miasta Kalisza 1-3.czerwca 
odbędzie się na kaliskim Głównym Rynku prezentacja edukacyjno-technologiczna „Energia 
Słoneczna” – praktycznymi pokazami urządzeń zasilanych tym rodzajem energii. Ten swego 
rodzaju spektakl Miasto Erfurt przygotuje razem z firmami, które działają w stolicy Turyngii i 
zajmują się właśnie zaawansowanymi technologiami solarnymi.

HAMM     (RFN)  

Rok 2011 upłynął pod znakiem obchodów jubileuszu 20-lecia podpisania umowy partnerskiej 
Kalisza i Hamm. Uroczystości odbyły się kolejno w obu miastach.

W obchodach Święta Miasta Kalisza w dniach 9.-13.czerwca 2011 uczestniczyła liczna delegacja z 
Hamm z nadburmistrzem, radnymi - przedstawicielami wszystkich frakcji politycznych Rady 
Miejskiej wraz z „Zasłużonym dla Miasta Kalisza” b. nadburmistrzem Jürgenem Wielandem. 
Przybyli także reprezentanci Stowarzyszenia „Mosty Kultury Hamm-Kalisz” i Klubu 
Międzynarodowego Hamm. Delegacji towarzyszyła młodzieżowa grupa muzyczna „Awesome 
Scampis”, która z dużym powodzeniem koncertowała w naszym mieście podczas święta. Poza tym 
niemieccy goście zaprezentowali swoje regionalne specjały kulinarne podczas imprezy „Kaliski 
Festiwal Smaków”.Kuchnię westfalską z okolic Hamm prezentowała kaliszanom 4-osobowa grupa 
gastronomiczna. Uroczystości oficjalne zainaugurowano wystawą fotograficzną „Hamm-widoki 
miasta”, która eksponowana była na Głównym Rynku przed ratuszem. Otwarcia dokonał 
nadburmistrz Hamm p. Thomas Hunsteger-Petermann wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie. Następnie w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się spotkanie z udziałem 
radnych i władz obu miast oraz osób, które przez minione 20-lat zaangażowane były w tworzenie  
i rozwijanie współpracy partnerskiej obu miast. Podkreślano, że wiele jest jeszcze dziedzin, gdzie 
taka współpraca byłaby pożądana i pożyteczna – zwłaszcza tam, gdzie chodzi o spotkania 
mieszkańców obu miast, a zwłaszcza ludzi młodych.
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11. sierpnia 2011 r. powróciła z Hamm 15-osobowa grupa wychowanków i nauczycieli z kaliskiego 
Młodzieżowego Domu Kultury. Niemieccy gospodarze z Jugendzentrum Hamm Rhynern zadbali o 
wyjątkowo atrakcyjny program pobytu, który trwał 7 dni. W przyszłym roku przewidywana jest 
wizyta grupy niemieckiej młodzieży w Kaliszu. Warto dodać, że ta wymiana grup młodzieżowych 
trwa już od 15 lat i odbywa się na zasadzie bezpośrednich kontaktów obu ośrodków.

1.września 2011 r. Stowarzyszenie „Kulturbrücke Hamm-Kalisz” [Mosty kultury] powiadomiło 
Prezydenta Miasta Kalisza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza o przyznaniu im 
członkostwa honorowego tej organizacji.

Obchody jubileuszu w Hamm trwały od 22.08 -29.08.2011 i składały się z kilku przedsięwzięć 
(projektów) z udziałem kilkudziesięciu osób z Kalisza:

1. Projekt „Chór” – zespół 20 osób (chórzystów) z Kalisza pod dyrygenturą prof. Ryłko
    przygotował i zrealizował z analogiczną grupą niemieckich chórzystów z Hamm wspólne
    występy podczas obchodzonego w tym czasie święta miasta Hamm (nazywanego„La 
    Fete”). Całością kierował prof. Ryłko z kaliskiego wydziału UAM. 
2. Występy kaliskiego zespołu muzycznego „The Sunday Singers” (4 osoby)
3. Projekt „Sztuka. Wizje pokoleń” – we wspólnym tworzeniu dzieła plastycznego z
    partnerami niemieckimi w Hamm. Uczestniczyły w tym projekcie 3 uczennice z kaliskiego
    Liceum Plastycznego ora 3 mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ul.Winiarskiej.
    Przy tej sposobności dokonano też wymiany doświadczeń ( 3 osoby z Kalisza) z podobną
    placówką Domem Seniora „Reginenhaus” w Hamm 
4. Projekt „Hip Hop. Warsztaty Taneczne”. 14 młodych tancerzy i tancerek  z Kalisza wraz z
     instruktorką p. Sieraszewską uczestniczyło we wspólnych warsztatach tańca hip hop z
     niemiecka młodzieżą. Zajęcia prowadzone były w obozie sportowym opodal Hamm.    
     Kaliscy tancerze dali oczywiście mieszkańcom Hamm pokaz swoich wysokiej klasy
     umiejętności.
5. Występy drużyny kaliskich szczypiornistów MKS Kalisz – mecze z drużynami z Hamm
    w tym z drużyną Bundesligi ASC Ahlen. W wyjeździe do Hamm uczestniczyło 14
    zawodników i dwaj trenerzy. W 2012 r. strona niemiecka jest bardzo zainteresowana
    przyjazdem do Kalisza na spotkania z MKS Kalisz, który jest wymagającym – dobrym
    sparringpartnerem przed rozpoczęciem sezonu ligowego. 

W obchodach uczestniczyła także delegacja władz Miasta z Prezydentem Miasta Kalisza,
Przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza oraz przedstawiciele klubów Rady i osoby zasłużone dla 
ustanowienia partnerstwa z Hamm. Prezydent Miasta Kalisza i Nadburmistrz Miasta Hamm 
podpisali podczas uroczystości w ratuszu w Hamm uroczystą deklarację stanowiącą przedłużenie 
umowy partnerskiej zawartej po raz pierwszy w 1992 r. Warto dodać, że obchody jubileuszu 
spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony tak mieszkańców Hamm jak i lokalnych i 
regionalnych mediów. Podkreślano przy tym iż urozmaicony program obchodów został 
przygotowany starannie przez obie strony. Środki finansowe na realizację imprez w Hamm 
pozyskali niemieccy partnerzy z funduszów landu Płn. Nadrenii-Westfalii; m.in. opłacony został
koszt przejazdu dużym autokarem dla kaliskich uczestników na trasie Kalisz-Hamm i z powrotem.

21.11.2011 r. skierowaliśmy do Hamm ofertę okolicznościowych występów zespołu 
Stowarzyszenia „Gród nad Prosną” (orkiestra dęta) oraz ew. wymiany koncertów tego rodzaju przy 
okazji świąt miast i in. okolicznościowych imprez. Została ona skierowana do tamtejszej orkiestry 
dętej miejskiej szkoły muzycznej; trudno jest na razie przesądzić czy propozycją będzie w 2012 r. 
zrealizowana.

1.grudnia 2011 r. Prezydent Miasta Kalisza, na wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
UAM zwrócił się do nadburmistrza Hamm z propozycją aby troje studentów tego wydziału –
absolwentów kursu licencjackiego pedagogiki nauczania początkowego mogło odbyć praktykę w 
instytucjach edukacji lub kultury tego miasta. Koszty praktyk będą pokryte z programu Unii 
Europejskiej ERASMUS.

4



6.grudnia podczas Mikołajek świętowanych przed kaliskim ratuszem Miasto Hamm przekazało do 
Kalisza swój dar – kolorową, pomalowaną wspólnie przez przedstawicieli obu pokoleń podczas 
wrześniowych obchodów jubileuszu, rzeźbę słonia – symbolu Hamm.

Na wniosek strony niemieckiej nawiązane zostaną kontakty pomiędzy organizacjami osób 
niepełnosprawnych. Deklarację o poparciu tego pomysłu przez nadburmistrza Hamm i planowaniu 
na 2012 r. spotkania roboczego pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych otrzymaliśmy 
16.grudnia 2011 r. 

KAMIENIEC     PODOLSKI     (Ukraina)  

Delegacja Kamieńca Podolskiego nie przybyła na obchody Święta Miasta Kalisza (zaproszenie z 
28.marca 2011) – uwagi na wstrzymanie wyjazdów zagranicznych przez nowego mera 
p.Simaszkewycza.

Z naszej strony nie skorzystaliśmy z zaproszenia na 3 – 5 listopada 2011 do Kamieńca 
Podolskiego na forum inwestycyjne połączone z prezentacjami koncepcji rozwojowych tego 
miasta. Zaproszenie otrzymaliśmy na tyle późno, że załatwienie rezerwacji hoteli nie było
juz możliwe zaś sam pobyt poza aspektem poznawczym nie miałby dla naszego miasta
znaczenia.

17. listopada 2011 r. skierowaliśmy do ukraińskich partnerów ofertę okolicznościowych występów 
zespołu Stowarzyszenia „Gród nad Prosną” (orkiestra dęta) oraz ew. wymiany koncertów tego 
rodzaju przy okazji świąt miast i in. okolicznościowych imprez. Oczekujemy odpowiedzi pozytywnej 
w 2012 r. -poinformowano nas iż  w maju planowane są występy orkiestr dętych z okazji Dni 
Kamieńca Podolskiego i wizyta kaliskiego zespołu byłaby mile widziana.

IZRAEL     

Na zaproszenie działającego w Tel - Awiwie Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska przebywała w 
Izraelu 21- 28.06.2011 r. 5-osobowa delegacja z Kalisza z Wiceprezydentem Miasta Dariuszem 
Grodzińskim na czele; w jej skład weszli również dziennikarze kaliskiej prasy, radia i lokalnej 
telewizji oraz ks. Robert Lewandowski, który w ramach swoich zadań organizuje pielgrzymki do 
Ziemi Świętej dla osób z diecezji kaliskiej. Koszty pobytu delegacji dofinansowało Towarzystwu 
izraelskie Ministerstwo ds. Turystyki, które wraz z działaczami Towarzystwa bardzo starannie i z 
wielką gościnnością podejmowało kaliską delegację. Obok zwiedzania Ziemi Świętej, głównie pod 
względem turystycznym ważnym momentem były spotkania z dawnymi kaliszanami mieszkającymi 
obecnie w Izraelu, którzy zachowują dobrą pamięć i szczere zainteresowanie współczesnym 
Kaliszem. Materiały o Kaliszu przesyłane będą na Uniwersytet w Tel-Awiwie, gdzie wydzielona jest 
specjalna sala dla upamiętnienia kaliskich Żydów będąca do dyspozycji kaliszan mieszkających 
dziś w Izraelu. 

PTUJ     (Słowenia)  

W dniach 18-22 sierpnia 2011 r. 6-osobowa delegacja z Kalisza uczestniczyła w festiwalu 
historycznym w Ptuj, realizowanym w ramach projektu „Wyprawa po Bursztyn” 
współfinansowanym przez Komisję Europejską, a którego partnerem było Miasto Kalisz. Spotkanie 
było także okazją do podpisania listu intencyjnego o dalszej współpracy między najstarszymi 
miastami w Słowenii i w Polsce - Ptuj a Kaliszem - w dziedzinie turystyki, kultury, sportu i 
gospodarki w obecności Ambasadora RP w Lublanie Pana Cezarego Króla. Bowiem w oparciu o 
wspólne dziedzictwo historyczne planowana jest realizacja projektów w powyższych dziedzinach. 

Dzięki życzliwości Pana Ambasadora udało się także zorganizować niezwykłe przedsięwzięcie 
promujące Kalisz w Lublanie na przełomie września i października 2011 r. 

Z kolei w dniach 27-28 października 2011 r. na zaproszenie Prezydenta Janusza Pęcherza gościli 
w Kaliszu przedstawiciele Terme Ptuj –  kompleksu składającego się z Grand Hotel Primus oraz 
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Parku Termalnego w Ptuj, bezpośredniego organizatora festiwalu historycznego „Rzymskie Gry” w 
Ptuj w ramach „Wyprawy po Bursztyn”. Ważnym punktem ich krótkiej wizyty w Kaliszu było 
spotkanie z przedstawicielami kaliskiego Aquaparku w celu wymiany praktycznych doświadczeń 
na temat budowy i funkcjonowania parku wodnego w Ptuj. W wyniku spotkania przedstawiciele 
zarządu kaliskiej spółki zostali także zaproszeni do złożenia wizyty w Terme Ptuj pod koniec roku. 

ADRIA     (Włochy)  

Niestety z uwagi na rozpad Rady Miejskiej Adrii w listopadzie 2010 r. i nowe wybory samorządowe 
zaplanowane pod koniec maja 2011 r. żaden z przedstawicieli Adrii –  ważnego partnera Miasta 
Kalisza w projekcie „Wyprawa po Bursztyn” - nie mógł uczestniczyć w obchodach Święta Miasta 
Kalisza. Za to dwukrotnie w ciągu 2011 r. otrzymaliśmy prezent od naszego zaprzyjaźnionego 
miasta w postaci książek w języku włoskim wydanych na cześć słynnych mieszkańców Adrii - 
Marino Marin oraz Francesco Girolamo Bocchi, które zostały przekazane do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kalisz.

CREVILLENT     (Hiszpania)  

W kwietniu 2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowano wystawę fotograficzną poświęconą 
obchodom Wielkiego Tygodnia w Crevillent. Jednocześnie informacja o ekspozycji i naszym 
mieście pojawiła się na stronie internetowej Muzeum Semana Santa.

RZYM     (Włochy)  

Na przełomie kwietnia i maja 2011 r. 4-osobowa delegacja na czele z Wiceprezydentem Danielem 
Sztanderą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza Grzegorzem Sapińskim udała się na 
uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II do Rzymu. Wyjazd został zainicjowany przez Związek 
Miast Polskich. 

ŁOTWA

W ramach akcji pomocy zorganizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wspólnie z 
Urzędem Miejskim w Kaliszu we wrześniu 2011 r. zebrane pomoce naukowe do nauki języka 
polskiego zostały przewiezione do Szkoły Polskiej w Daugavpils na Łotwie.

Parlament     Europejski     w     Brukseli  

W dniach 19-23.11.2011 r. 7-osobowa delegacja z Kalisza na czele z Wiceprezydentami Miasta 
Kalisza Danielem Sztanderą i Jackiem Konopką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza 
Grzegorzem Sapińskim udała się na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba do Brukseli, aby 
zaprezentować promocyjnie Kalisz w Parlamencie Europejskim podczas imprezy zatytułowanej 
Wesele Kaliskie. W najbardziej reprezentacyjnej sali PE im. Yehudi Menuhina odbył się uroczysty 
wieczór poprowadzony przez Monikę Richardson z mini recitalem jazzowym Witolda Janiaka oraz 
występem kapeli ludowej Furmany z Gorzyc Wielkich, podczas którego Miasto Kalisz, powiaty 
kaliski, ostrzeszowski i pleszewski miały okazję przedstawić własną ofertę na stoiskach 
promocyjnych. Imprezie towarzyszyła także wystawa fotograficzna autorstwa Artura Bonusiaka 
ukazująca miasto o najstarszej pisanej metryce w Polsce.  Istotną częścią Kaliskiego Wesela był 
także poczęstunek promujący regionalną kuchnię zorganizowany dzięki bezpośredniemu 
zaangażowaniu prywatnych przedsiębiorców z Ziemi Kaliskiej. Zaproszenia wystosowano do ok. 
400 osób ze środowisk opiniotwórczych w PE, tymczasem Kaliskie Wesele odniosło olbrzymi 
sukces – przybyło ok. 1000 osób. Wśród znanych polskich gości znaleźli się m. in. aktor Zbigniew 
Zamachowski, europosłowie Jarosław Kalinowski, Konrad Szymański i Marek Siwiec, 
parlamentarzyści Józef Racki i Andżelika Możdżanowska, Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz wielu szacownych gości zagranicznych.
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