ERFURT (RFN)
W dniach 15.- 17.02.2012 r. przebywali z wizytą roboczą w Kaliszu dwaj przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Erfurcie : naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki p. Wolfgang Jentz oraz kierownik
Biura Usług dla Przedsiębiorstw w tymże Wydziale p. Volkmar Bauer. Niemieccy goście uzgodnili
szczegóły techniczno-organizacyjne prezentacji „ Tor prób i Słoneczna Akademia na Kółkach”, którą
zaplanowano na czas obchodów Święta Miasta Kalisza. Ponadto przekazali publikacje w jęz.
niemieckim dotyczące tego wydarzenia – przeznaczone dla kaliszan do rozdawania. W KPM dokonano
tłumaczenia tych publikacji na język polski, obróbki plików graficznych- tak iż strona niemiecka mogła
wykonać u siebie ich druk i przywieźć je do Kalisza wraz z przedmiotową prezentacją.
W ramach promocji partnerstwa miast na prośbę Urzędu Miasta Erfurt w dniu 2.04.2012 przekazano
niemieckim partnerom zapisy cyfrowe kilku zdjęć Kalisza - w celu umieszczenia ich pojazdach
tamtejszej komunikacji miejskiej (niektóre tramwaje w tym mieście ozdobiono wielkoformatowymi
widokami miast partnerskich).
W obchodach Święta Miasta Kalisza w dniach 31.05. - 03.06.2012 uczestniczyła trzyosobowa
delegacja oficjalna na czele z Zastępcą Nadburmistrza Erfurtu Dietrichem Hagemann’em.
Podczas obchodów erfurcka firma RECON GmbH pokazała mieszkańcom Kalisza ciekawą prezentację
„Tor prób i Słoneczna Akademia na Kółkach”. Młodzi kaliszanie mogli wypróbować na specjalnym torze
rowery o napędzie elektrycznym jak i mające wspomaganie elektryczne tzw. pedeleksy. Ponadto
goście niemieccy przywieźli ze sobą ciekawe zestawy do przeprowadzania eksperymentów z
wykorzystaniem energii słonecznej; stanowiły one nie lada atrakcję dla uczniów kaliskich szkół, którzy
sami mogli wykonywać interesujące doświadczenia. Warto dodać, że niemieccy goście podarowali
kaliskim szkołom 40 mini-zestawów do wykonywania doświadczeń fizycznych z zakresu energii
odnawialnej. Prezentacja z Erfurtu była dobrym przykładem współpracy partnerskiej - ciekawego
przedsięwzięcia adresowanego do szerokiego grona mieszkańców, angażującego aktywnie młodego
odbiorcę.
Tradycyjnie już bokserzy z erfurckiego klubu PSV Erfurt ״uświetnili” kaliski Turniej im. Tadeusza
Grzelaka ; w jego ramach odbył się mecz bokserski reprezentacji obu miast. I chociaż w 2012 roku
triumfowali goście, to kaliscy sportowcy mieć będą zapewne okazję do rewanżu, gdyż zapowiadane
jest ich zaproszenie do Erfurtu na analogiczny mecz w czerwcu 2013 r. podczas tamtejszego Święta
Mostu Kramarzy. Wpłynęło też zaproszenie dla kaliskich bokserów na IX Erfurcki Memoriał im. Maxa
Schmelinga 2.02. 2013 r.
HAMM (RFN)
Od 16.04. 2012 r. do 15.07.2012 odbyła się (uzgodniona w końcu 2011 r.) trzymiesięczna praktyka
trójki studentów z kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w 11 placówkach
oświatowych i kulturalnych w Hamm i Münster. Praktyka odbyła się w ramach programu Unii
Europejskiej ERASMUS dzięki życzliwości i pomocy Nadburmistrza i Urzędu Miasta Hamm oraz
tamtejszego Klubu Międzynarodowego ICH (koordynator kontaktów z Kaliszem Pani Marlene
Rometsch).
״Projekt Chór” - to nazwa przedsięwzięcia powstałego z inicjatywy Miasta Hamm oraz prof. Andrzeja
Ryłko z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, a zrealizowanego ostatecznie w dniach

2-9.09.2012 r. w Hamm. Podobnie jak w 2011 r. uczestniczyli w nim chórzyści i muzycy z Kalisza (prof.
K. Madziała i prof. A. Ryłko jako dyrygent). Zespół kaliszan występował z dużym powodzeniem m.in. w
kościele św.Pawła w Hamm ; odbył się tam również koncert wirtuoza organów kaliszanina prof.
Kazimierza Madziały.
W 2012 r. udało się nawiązać - zgodnie z przyjętymi pod koniec 2011 r. przez Nadburmistrza Hamm i
Prezydenta Miasta Kalisza ustaleniami, kontakty pomiędzy instytucjami i placówkami zajmującymi się
pomocą dla osób niepełnosprawnych. Docelowym zadaniem pozostaje ich rozszerzenie również na
bezpośrednie relacje pomiędzy poszczególnymi organizacjami zrzeszającymi środowiska osób
niepełnosprawnych.
W dniach 18.-20.kwietnia br.przebywali w Kaliszu w ramach kontaktów miast partnerskich : Wolfgang
Müller, naczelnik Wydziału Integracji Społecznej Urzędu Miasta Hamm oraz Rainer Berges,
Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych w tym mieście. Celem wizyty było rozeznanie możliwości
nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami osób niepełnosprawnych w Kaliszu i w Hamm. Goście
niemieccy spotkali się ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Kalisza,
przedstawicielami Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz dyrektorem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Obie strony przedstawiły zakres swoich działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Szczególne zainteresowanie strony niemieckiej budziła działalność Klubu
Sportowego „Start” (takich klubów w Niemczech nie ma), Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą oraz Fundacji „Nowa Nadzieja” (nie ma w Hamm tego rodzaju placówki dla dzieci z
autyzmem); duże uznanie wyrażono także dla działalności kaliskiego Klubu „Amazonki”.
W Hamm brakuje takich organizacji i strona niemiecka jest żywo zainteresowana wymianą
doświadczeń w tych dziedzinach. 19.04.2012 niemieccy goście spotkali się z Pełnomocnikiem
Prezydenta Miasta Kalisza ds. Osób Niepełnosprawnych Rafałem Walczakiem oraz zapoznali się z
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla osób niepełnosprawnych : Dziennym Ośrodkiem
Samopomocy „Tulipan”, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki 24 (zgromadzenie oo.
orionistów), WTZ przy ul. Złotej 21 oraz z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.
W obchodach Święta Miasta Kalisza uczestniczyła delegacja oficjalna z Hamm : radni Anita Ciszewski,
Wolfgang Rometsch, Andrea Kaczmarek oraz Horst Hülsmann z Biura Nadburmistrza. Przybyli także
przedstawiciele Klubu Międzynarodowego z Hamm : Jürgen Graf - przewodniczący oraz Marlene
Rometsch - pełnomocnik ds. kontaktów z Kaliszem.
W dniach 5.-8.11.2012 r. przebywała w Hamm zaproszona przez tamtejszy Urząd Miejski delegacja z
Kalisza : Barbara Wrzesińska - prezes Kaliskiego Klubu „Amazonki” i wice - przewodnicząca Rady
Miejskiej, Beata Sysiak - przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i
prezes KS „Start”, Piotr Tomankiewicz - członek MSR ds. Osób Niepełnosprawnych i prezes Fundacji na
Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”, Rafał Walczak - Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Kalisza ds. Osób Niepełnosprawnych, Janusz Sibiński - zastępca naczelnika
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Delegacja kaliska zapoznała się z działalnością
niektórych placówek pomocowych, edukacyjnych jak i organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w Hamm i okolicy : szkoła dla dzieci niepełnosprawnych Alfred-Delp-Schule (m.in.
nauka zawodu w wielu specjalnościach), warsztaty dla osób niepełnosprawnych, przedszkole
integracyjne, ośrodek pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym Vebu Hamm; ponadto

przedstawiciel Fundacji „Nowa Nadzieja” nawiązał kontakt z tamtejszą organizacją Autismambulanz
która zajmuje się opieką nad chorymi na autyzm. Kaliską delegację zaprosił na spotkanie
Nadburmistrz Hamm Thomas Hunsteger-Petermann, który wyraził zadowolenie z otwarcia nowej
dziedziny współpracy partnerskiej oraz nadzieję na jej pomyślny rozwój. Kaliszanie uczestniczyli też w
obradach Rady ds.Osób Niepełnosprawnych Miasta Hamm, podczas których uzgodniono wstępnie
wizytę w Kaliszu w 2013 r. szerszej reprezentacji poszczególnych organizacji osób niepełnosprawnych
w Hamm. Z naszej strony szereg placówek zadeklarowało chęć wymiany doświadczeń ze swoimi
odpowiednikami w Hamm; są to : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1, Środowiskowy
Dom Samopomocy „Tulipan”, Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Miłosierdzie”, Centrum Orione
jak również Klub „Amazonki”, Klub Sportowy „Start” i Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym. Strona niemiecka jest zainteresowana kontaktami i wymianą doświadczeń z tymi
placówkami podobnie jak Rada ds.Osób Niepełnosprawnych w Hamm.
W dniach 2.09 - 7.09 odbyła się w Hamm Akademia Letnia im. Ericha Lütkenhausa. Uczestniczyło w
niej 6 studentów sztuki z kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM oraz dwie studentki
sztuki z Hamm. Tygodniowy pobyt na zamku Oberwerries przeznaczony był na doskonalenie własnego
warsztatu twórczego młodych artystów pod kierunkiem dr Jerzego Wypycha, wykładowcy WP-A ,
który był opiekunem naukowym Akademii. Akademia Letnia w Hamm kończy się wystawą prac
młodych malarzy i grafików w Hamm. W 2012 r. wystawę tę gościł w reprezentacyjnym hallu
największy tamtejszy bank Sparkasse Hamm, który był zarazem sponsorem Akademii. Akademia
Letnia im. Ericha Lütkenhausa (prof. sztuki i znakomity artysta plastyk z Hamm - inicjator tego
przedsięwzięcia) stała się istotną częścią procesu kształcenia artystów plastyków (zwłaszcza grafików)
na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM.
Dziekan tego wydziału, prof. dr Jerzy Śmiałek wystąpił 22.11.2012 r. do Prezydenta Miasta Kalisza aby
stronie niemieckiej zaproponować zorganizowanie w 2014 r. wystawy twórczości artystówwykładowców malarzy i grafików WP-A oraz konferencji międzynarodowej ״Rola sztuki w budowaniu
mostów kultury. Sztuka w edukacji artystycznej.” Zamiar ten nawiązuje do 30-lecia studiów
uniwersyteckich w Kaliszu oraz jubileuszu 20-lecia kontaktów kaliskiego wydziału UAM z naszymi
niemieckimi partnerami w Płn. Nadrenii - Westfalii, co przypada w roku 2014.
Inicjatywa ta jest obecnie rozważana przez władze Miasta Hamm.
MARTIN (Słowacja)
W styczniu 2011 r. tradycyjnie już Martin zaprosił do udziału w międzynarodowym konkursie
plastycznym Biennale Fantazji dzieci z miast partnerskich, w tym także z Kalisza. Impreza ta jest
organizowana przez Galerię Turiec w Martinie od 1969 r. i obejmuje współzawodnictwem twórczość
dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i to w wielu dziedzinach sztuki takich jak rysunek malarstwo,
grafika, tworzenie przedmiotów artystycznych, fotografia, film, grafika komputerowa oraz animacja.
Propozycję przekazano do Wydziału Edukacji w celu upowszechnienia informacji w placówkach
oświatowych.
Podobnie jak w 2011 r. Urząd Miejski w Martinie zaprosił Miasto Kalisz jako partnera do składanego
przez siebie jako lidera wniosku projektowego ״Ready for Job Application” w ramach Programu UE
Kultura, segment Młodzież w Akcji, który miał z założenia ułatwiać zdobywanie miejsca pracy przez

bezrobotnych, w tym zwłaszcza przez osoby młode. Jednak wniosek z Martina również i w roku 2012
nie uzyskał dofinansowania z uwagi na braki merytoryczne.
W obchodach Święta Miasta Kalisza wzięła udział trzyosobowa delegacja z Martina na czele z Panią
Ivoną Bobrovską, naczelnikiem Wydziału ds. Strategii Rozwoju i Spraw Zagranicznych tamtejszego
Urzędu Miejskiego.
KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)
W roku 2012 nie zanotowano istotnych wydarzeń w zakresie kontaktów z Kamieńcem Podolskim
podobnie jak w 2011 r. delegacja ukraińska i tym razem nie uczestniczyła w obchodach Święta Miasta
Kalisza. Poza wymianą życzeń świątecznych nie było też kontaktów z władzami tego miasta. Sytuacja
ta wydaje się mieć związek z wydarzeniami w 2011 r. kiedy to doszło do radykalnych zmian we
władzach Kamieńca Podolskiego jak i przemian politycznych na Ukrainie.

PRESTON (Wielka Brytania)
W roku 2012 kontynuowano prace związane z opracowaniem międzynarodowej sieci tematycznej
Surprise mającej na celu poprawienie współpracy z sektorem biznesu w dziedzinie miejskiej
rewitalizacji. Wśród 5 partnerów inicjujących projekt znalazły się Preston, Oslo, Coevorden, Drezno i
Gdańsk. Kalisz miał dołączyć do sieci po jej zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący URBACT II w
kwietniu 2012 r. Niestety mimo sporego zaangażowania każdej ze stron inicjatywa nie zakwalifikowała
się do dalszego etapu realizacji i tym samym nie otrzymała dofinansowania.
Jak co roku przedstawiciele Preston wzięli udział w obchodach Święta Miasta Kalisza, które w tym
roku miały miejsce na przełomie maja i czerwca. Niestety z powodu całorocznych obchodów Gildii
Preston Burmistrz Preston nie mógł osobiście wziąć udziału w naszych uroczystościach. Preston
reprezentowała Pani Joan Burrows, członek Preston Twinning Partnerships Committee i Council for
Voluntary Service Central Lancashire, która przy okazji nawiązała kontakty z przedstawicielami
kaliskich organizacji pozarządowych.
Najważniejszym jednak wydarzeniem w ramach współpracy między Kaliszem a Preston w 2012 r. były
uroczyste obchody Gildii Preston, których kulminacja przypadła na przełom sierpnia i września. Gildia
Preston to odbywające się raz na 20 lat wielkie całoroczne obchody pełne wydarzeń kulturalnych,
sportowych, designerskich i biznesowych. 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 były pierwsze w XXI wieku i pierwsze odkąd Preston otrzymało prawa
miejskie (city) w 2002 r.
Z tej okazji kilkuosobowa delegacja miasta Kalisza z Wiceprezydentem Danielem Sztanderą i
Przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza Grzegorzem Sapińskim udała się do Preston na przełomie
sierpnia i września 2012 r., by na zaproszenie burmistrza Preston wziąć udział m. in. w trzeciej
proklamacji Gildii oraz procesjach ulicami miasta. Do Preston pojechali też utalentowani kaliscy
tancerze - Anna i Katarzyna Pyjeckie oraz Tobiasz Uniejewski, których pokaz taneczny był ozdobą
koncertu charytatywnego przygotowanego przez Preston Twinning Partnerships w Charter Theatre.
Oprócz naszych tancerzy zaprezentowali się także m. in. Orkiestra Ronniego Scotta, Catherine

Vandome, Mirrortones, Joe Martin, Sandy Ince. Dochód z koncertu został przekazany dla 12 lokalnych
organizacji pożytku publicznego m. in. hospicjum, towarzystwa na rzecz niewidomych i fundacji
pomagającej w walce z rakiem. Kolejnym polskim akcentem podczas Gildii Preston był udział Bartosza
Szwedy, szefa kuchni z Restauracji Wanatówka-Retro w Kaliszu, w międzynarodowym pokazie
kulinarnym w Preston. Dzięki temu mieszkańcy Preston i licznie przybyli turyści mieli okazję
spróbować tradycyjnej kuchni polskiej. Niestety Festiwal Sportu z udziałem reprezentacji kaliskiej
młodzieży ostatecznie nie odbył się z uwagi na niezakwalifikowanie się projektu sportowego
przygotowanego Preston Twinning Partnerships do dofinansowania przez Unię Europejską.
HEERHUGOWAARD (Holandia)
Współpraca z naszym miastem partnerskim w Holandii zaowocowała w kwietniu 2012 r. zaproszeniem
4 pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu do Heerhugowaard w celu zapoznania się z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym realizowanym w Holandii zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii oraz z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.
Poza tym kaliscy urzędnicy mieli także okazję przyjrzeć się holenderskim procedurom związanym z
przygotowaniem terenów pod inwestycje oraz obsługą inwestorów.
W tym samym czasie gościliśmy w Kaliszu gości z Heerhugowaard, którzy przyjechali na VI polskoholenderską konferencję Arteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
zorganizowaną przez Zespół Szkół Nr 10 w Kaliszu we współpracy z Komitetem Heerhugowaard-Kalisz.
W ramach konferencji odbyły się dwudniowe warsztaty muzyki i dramy oraz rysunku, malarstwa i
rzeźby. Goście znaleźli też czas, by spotkać się z Prezydentem Januszem Pęcherzem i porozmawiać o
swoich warsztatach i udanej współpracy z kaliską szkołą.
Z kolei w marcu podczas finału konkursu talentów De Grote Prijs odbywającego się w Trinitas College
w Heerhugowaard kaliskie jury zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury przyznało Nagrodę
Kalisza grupie Red Label. Dzięki temu po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii holenderski konkurs
zyskał wymiar międzynarodowy. W nagrodę 5 młodych dziewczyn z zespołu zostało zaproszonych
przez Prezydenta Miasta Kalisza do odwiedzenia Kalisza na początku czerwca 2012 r. i
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych na scenie podczas drugiej edycji Kaliskiego
Festiwalu Smaków.
Pod koniec maja 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu wraz z opiekunami pojechali z
tygodniową wizytą do swoich przyjaciół w Trinitas College w Heerhugowaard w ramach wspólnie
realizowanego projektu z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Program pobytu był bardzo
interesujący dzięki zaangażowaniu Holgera Wesseliusa, nauczyciela fizyki w Trinitas College i
jednocześnie wielkiego przyjaciela Kalisza. Obejmował nie tylko zajęcia praktyczne polegające m. in.
na budowaniu aut napędzanych energią słoneczną w mieszanych grupach polsko- holenderskich, ale
także zwiedzanie okolicy - kompleksu wiatraków, farmy tulipanów i muzeum polderów.
Na przełomie maja i czerwca gościła też w Kaliszu oficjalna delegacja miasta Heerhugowaard z
Burmistrzem Han ter Heegde na czele z okazji Święta Miasta Kalisza i 20. rocznicy współpracy
partnerskiej między Heerhugowaard a Kaliszem. Goście z Holandii wzięli udział w uroczystej sesji Rady
Miejskiej Kalisza, a także w otwarciu Kaliskiego Parku Wodnego.

W czerwcu 2012 r. Kalisz gościł też 9-osobową grupę wioślarzy z Klubu OSSA w Heerhugowaard,
którzy wystartowali w Międzynarodowych Regatach Wioślarskich na Jeziorze Szałe organizowanych
przez Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie.
Komitet Heerhugowaard-Kalisz zaangażował się też w organizację koncertu zespołu Saltarello z
Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu oraz dziecięcego kwartetu smyczkowego w Heerhugowaard, który odbył się
w kościele św. Dionizego oraz podczas Amatorskiego Wydarzenia Kulturalnego pod koniec września
2012 r.
HAUTMONT (Francja)
Z okazji Święta Miasta Kalisza na zaproszenie Prezydenta Miasta Kalisza gościła w Kaliszu
kilkuosobowa delegacja z Hautmont na czele z Zastępcą Mera Panią Marie-Jose Leroy oraz
Przewodniczącą Komitetu Hautmont-Kalisz Panią Francoise Caille.
Z kolei pod koniec czerwca kilkuosobowa reprezentacja młodych siatkarzy z Kalisza uczestniczyła w III
Olimpiadzie Partnerstw Francusko-Polskich w Nord Pas de Calais organizowanej przez Miasto
Libercourt i Kongres Polonii Francuskiej, a mającej na celu promocję przyjaźni polsko- francuskiej,
tolerancji, zasady fair play i solidarności międzypokoleniowej. Udział kaliskich sportowców w
olimpiadzie został opłacony przez nasze miasto partnerskie we Francji - Hautmont.
We wrześniu 2012 r. w Hautmont zostały zaprezentowane artystyczne zdjęcia Kalisza na wystawie w
ramach Art-Expo. Przy okazji przedstawiciele Kalisza przeprowadzili rozmowy w Hautmont, Verdun
oraz Reims na temat udziału tych miast w projekcie Od wspólnoty ruin do wspólnoty kultury, o
którego dofinansowanie w Unii Europejskiej ubiega się Miasto Kalisz razem z Muzeum Okręgowym
Ziemi Kaliskiej. Projekt będzie stanowić integralną część obchodów 100-tnej rocznicy zburzenia Kalisza
w 2014 r.
W grudniu 2012 r. Mer Hautmont zaprosił oficjalną delegację z Kalisza do udziału w uroczystościach
związanych z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Niestety wizyta została odwołana z uwagi na bardzo
złe warunki pogodowe i drogowe związane z dużymi opadami śniegu w Europie.
LA LOUVIÈRE (Belgia)
Tradycyjnie w czerwcu 2012 r. kilku sportowców z Kalisza wzięło udział w biegu w La Louvière. Dzięki
osobistym wysiłkom ze strony jednego z biegaczy - Pana Piotra Maciejewskiego - w lipcu odwiedzili
Kalisz Pani Maria Sikorska i Pan Daniel Decock reprezentujący Koło Kulturalne Belgijsko-Polskie
Regionu Centre. Goście spotkali się także z Prezydentem Miasta Kalisza, by porozmawiać o
obustronnej współpracy.
Efektem tej wizyty było zaproszenie Pani Olgi Zrihen, Przewodniczącej Rady Miejskiej La Louvière do
Kalisza. Niestety wizyta ta nie doszła do skutku z uwagi wybory lokalne odbywające się jesienią w La
Louvière.
W zamian za to przedstawiciele Kalisza pojechali z wizytą roboczą do La Louvière w październiku 2012
r. na zaproszenie Pana Edwarda Janowskiego, Prezesa Koła Kulturalnego Belgijsko- Polskiego Regionu
Centre. Celem wizyty było omówienie dalszej współpracy między Kołem a Miastem Kaliszem oraz
zintensyfikowanie wzajemnych kontaktów między Kaliszem a La Louvière.

PTUJ (Słowenia)
W lutym 2012 r. Burmistrz Ptuj Stefan Celan zaprosił Prezydenta Miasta Kalisza do udziału w 52.
Kurentovanje, czyli tradycyjnym karnawale w Ptuj.

W obchodach Święta Miasta Kalisza na przełomie maja i czerwca Ptuj reprezentowała 3-osobowa
delegacja z radnym Dejanem Klasincem na czele. Goście ze Słowenii przyjechali z konkretnymi
propozycjami dotyczącymi zacieśnienia obustronnej współpracy w oparciu o tradycje średniowieczne i
te sięgające czasów rzymskich.
W rezultacie pod koniec czerwca 2012 r. odbyła się robocza wizyta przedstawicieli Kalisza w Ptuj,
której celem był udział w festiwalu średniowiecznym oraz omówienie przyszłych wspólnych
projektów. Castle Medieval Games to impreza o 10-letniej tradycji w Ptuj, w której biorą udział
średniowieczne towarzystwa nie tylko ze Słowenii, ale także z terenu Austrii, Niemiec i Słowacji.
Przedstawiciele Kalisza obiecali zainteresować Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zarządzające
Kaliskim Grodem Piastów oraz lokalne stowarzyszenia średniowieczne organizacją podobnej
średniowiecznej imprezy w Kaliszu w maju 2013 r. Ponadto ustalono, ze w 2013 r. Ptuj zaprezentuje
swoje tradycyjne smaki i produkty kulinarne podczas Kaliskiego Festiwalu Smaków.
W sierpniu 2012 r. Burmistrz Ptuj zaprosił Prezydenta Miasta Kalisza do udziału w obchodach Dnia
Ptuj. Oficjalne spotkanie zostało jednak przesunięte na wrzesień 2012 r., kiedy to roboczej wizycie
przedstawicieli Ptuj w Kaliszu towarzyszył Ambasador Słowenii w Polsce Marjan Setinc wraz z
małżonką. W trakcie wizyty goście spotkali się także z przedstawicielami władz Muzeum oraz
pasjonatami średniowiecznych tradycji na Zawodziu, ustalono także termin średniowiecznej imprezy
w Kaliszu z udziałem strony słoweńskiej na dzień 26 maja 2013 r. Poza tym Kalisz zaproponował
wspólne opracowanie projektu europejskiego dot. szlaków bursztynowych w Europie oraz rozpoczęcie
prac nad utworzeniem sieci miast najstarszych w Europie w kolejnych latach. Omówiono także
kwestie dotyczące współpracy sportowej, a także wymiany między szkołami i teatrami obu miast.
Oprócz uroczystego spotkania z władzami Kalisza goście mieli też okazję zwiedzić nowo otwarty Kaliski
Park Wodny, który w ciągu zaledwie 3 miesięcy swojego funkcjonowania przyciągnął ponad 130 tys.
osób.
W październiku 2012 r. w ramach rozwijania współpracy sportowej Prezydent Miasta Kalisza zaprosił 4
biegaczy z Ptuj do udziału w XXXII Międzynarodowym Biegu Ulicznym Ptolemeusza. Niestety ważne
przeszkody natury osobistej uniemożliwiły sportowcom ze Słowenii przyjazd do Kalisza dosłownie w
ostatniej chwili.

W 2012 r. Biuro ds. Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej przygotowało
międzynarodowy projekt zatytułowany Witamy w krainie błękitu - Unia Europejska, który w
listopadzie 2012 r. otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Programu
Europa dla Obywateli w wysokości 23 000,00 EUR. W ramach projektu w czerwcu 2013 r. odbędą
się w Kaliszu liczne imprezy z szerokim udziałem przedstawicieli z miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych (Erfurt, Martin, Heerugowaard, La Louvière, Preston oraz Ptuj) m. in. Kaliski
Festiwal Smaku, seminarium pod przewodnictwem europosła Andrzeja Grzyba i ekspertów na

temat wspólnej Europy, seminarium miast partnerskich na temat tradycji historycznych szlaków
handlowych, warsztaty integracyjne z użyciem metody KLANZA, wystawa fotograficzna w 3D Pod
niebem Europy - pochwal się swoim miastem, międzynarodowe seminarium na temat autyzmu
oraz międzynarodowe warsztaty sportowe (wioślarstwo i kolarstwo torowe).

