RAPORT O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIASTA KALISZA ZA ROK 2015
Sprawozdanie dotyczy okresu od 16.04.2015 r. – do 22.12.2015 r.
Zarządzeniem Nr 143/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.04.2105 utworzone zostało Stanowisko
Pracy ds. Współpracy Międzynarodowej. Do 19.08.2015 stanowisko to było obsadzone przez jedną
osobę. Od 19 sierpnia na tym stanowisku pracują 2 osoby.

W odniesieniu do poszczególnych miast partnerskich współpraca Miasta, jego jednostek i innych
instytucji i organizacji działających na terenie Kalisza w okresie 16.04. – 22.12.2015 przedstawiała się
następująco :
ERFURT (RFN)
W br. stosunki z Erfurtem nie były tak intensywne jak latach ubiegłych. Delegacja oficjalna nie
przyjechała na obchody Święta Miasta z uwagi na trudną sytuację finansową i wewnątrzpolityczną –
- do połowy czerwca br. nie udało się tamtejszej Radzie nawet uchwalić budżetu.
W Festiwalu Smaków w dniach 19.-21.06 uczestniczyło troje reprezentantów tego miasta, którzy na
stoisku erfurckim sprzedawali specjały z Turyngii. Dochód ze sprzedaży przeznaczyli na potrzeby
kaliskiego domu Dziecka.
We wrześniu br. udało się wstępnie uzgodnić wystawę dzieł w 2016 r. kaliskiej plastyczki dr Beaty
Koteckiej w reprezentacyjnym miejscu Erfurtu: gmachu Opery i Teatru (Opernhaus). W zakresie pomocy
w promowaniu i ułatwianiu współpracy „na miejscu” w Erfurcie pozyskaliśmy pp. Agnieszkę i HansaPetera Mederer. Otrzymali oni opracowaną w jęz. niemieckim ofertę kulturalną Kalisza.

HAMM (RFN)
Jubileusz 10-lecia obchodziło działające w Hamm Stowarzyszenie „Most Kultury Hamm-Kalisz”, które
promuje kulturę z naszego miasta, a także w ogóle kulturę polską na obszarze Zagłębia Ruhry poprzez
m.in. organizację wystaw artystycznych, spotkań i wykładów o dziejach Polski i stosunkach polskoniemieckich. Prezydent Miasta Kalisza, który jest członkiem honorowym stowarzyszenia, wystosował
z tej okazji list gratulacyjny do jego członków w dn. 15.04.2015.
Również list gratulacyjny z okazji 75-lecia Miejskiej Szkoły Muzycznej w Hamm skierował Prezydent do
kierownika tej placówki. W dniu 6. czerwca jubileuszowy koncert w Hamm połączony był z występem
Chóru Kameralnego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, który po dyrekcją dr Beaty Szymańskiej
wykonał m.in. melodram Arnolda Schönberga „Temu, który ocalał z Warszawy”.
W obchodach Święta Miasta Kalisza uczestniczyła 3- osobowa delegacja oficjalna z zastępcą
Nadburmistrza Hamm, Panią Ulrike Wäsche na czele oraz Pan Ulrich Kroker, prezes Stowarzyszenia
„Most Kultury Hamm-Kalisz”. Podczas pobytu dokonano wstępnego ustalenia możliwych do realizacji
wspólnych przedsięwzięć z okazji jubileuszu partnerstwa w 2016 r.

23. czerwca na osiedlu Hamm-Południe, w pobliżu Liceum Beisenkamp umieszczono zdjęcie lotnicze
kaliskiej Starówki o wymiarach 0.80 x 1,20 m. W uroczystości jego odsłonięcia uczestniczyli oficjalni
przedstawiciele Miasta Hamm i Stowarzyszenia „Most Kultury Hamm-Kalisz”.
W dniach od 3 do 9 września w ramach wymiany 15 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Asnyka wraz z dwiema opiekunkami, paniami Elżbietą Tomczyk i Agnieszką Iwanow-Maruda. odwiedziło
kolegów ze szkoły partnerskiej Gymnasium Hammonense. Ze strony niemieckiej było to 15 uczniów i
troje nauczycieli. Podczas pobytu w Hamm gospodarze zaproponowali bardzo bogaty program ukazujący
wielokulturowość ich miasta. Zwiedzanie obejmowało Maxipark, kopalnię Zeche Zollverein w Essen,
kopalnię Radbod w Hamm, gdzie zginęło wielu Polaków, meczet, gdzie o tradycjach i religii opowiadał
imam oraz świątynię hinduską - Sri Kamadchi Ampal Tempel, jedną z największych w Europie. Nie
zabrakło też czasu na lekcje w szkole i wizytę w ratuszu.
W dniach od 27 września do 2 października na zaproszenie Zespołu Szkół nr 9 przyjechała z Hamm
dwunastoosobowa grupa uczniów z zaprzyjaźnionego Gimnazjum Galilei.
Program wymiany obfitował w ciekawe projekty, wycieczki i inne atrakcje, dając jednocześnie wiele
okazji do wymiany doświadczeń i ćwiczenia porozumiewania się w językach obcych. Uczniowie z
Gimnazjum Nr 9, ich rodzice i nauczyciele zadbali o dobre samopoczucie gości oraz umożliwili im lepsze
poznanie Polski, kultury i realiów życia codziennego.
Uczestnicy wymiany poznawali Kalisz, uczestnicząc w podchodach. Punktem początkowym było
Zawodzie, skąd uczniowie podzieleni na grupy ruszyli pieszo w kierunku centrum miasta. Rozwiązywanie
zadań kolejnych etapów gry pozwoliło uczniom zdobyć sporą ilość informacji na temat historii i życia
współczesnego Kalisza.
Młodzież uczestniczyła również w dwóch wycieczkach: do Wrocławia i Poznania.
Wiele czasu niemieccy uczniowie spędzili ze swoimi polskimi rówieśnikami w szkole. Wzięli udział w
warsztatach muzycznych oraz tanecznych, obejrzeli prezentację multimedialną o Kaliszu, zrealizowali
tytułowy projekt wymiany, „Unsere Freizeitaktivitäten”/”Our Free Time” czyli „Nasz wolny czas”,
uczestniczyli w konkursie w języku angielskim. Odbyło się również wspólne, polsko-niemieckie,
muzykowanie w wykonaniu kilkorga uzdolnionych uczniów, którzy przygotowali się do koncertu przed
gimnazjalną publicznością. Na koniec pobytu zasadzono „drzewko przyjaźni”.

5 i 6 października Hamm gościła w Kaliszu sześcioosobowa delegacja z I.C.H. (Internationaler Club
Hamm). W poniedziałek niemieccy goście odwiedzili prezydenta Kalisza, rozmowy dotyczyły bieżącej
sytuacji Kalisza i Hamm oraz planów współpracy w przyszłym roku. Przez dwa dni niemieccy goście
pracowali na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Podmiejskiej i instalowali przywiezione w darze
witryny do prezentacji eksponatów w małym Muzeum Pamięci w dawnym domu przedpogrzebowym.
Podczas pobytu w naszym mieście spotkali się też w Książnicy Pedagogicznej z jej dyrektorem, prof.
Krzysztofem Walczakiem. Jednym z celów wizyty gości z Niemiec było nawiązanie współpracy
Stowarzyszenia Historycznego z Hamm z partnerem z Kalisza. Do konkretnych rozmów i propozycji
działań wspólnych doszło podczas spotkania z Tadeuszem Krokosem oraz Jarosławem Dolatem,
przedstawicielami kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

HAUTMONT (Francja)
W obchodach tegorocznego Święta Miasta Kalisza w dniach od 11 do14.06.2015 uczestniczyła
delegacja oficjalna: zastępca mera Jose-Marie Leroy i radna Josepha Lasselin.
W dniu 18 listopada Prezydent Miasta Kalisza skierował do władz Hautmont list z wyrazami współczucia
dla ofiar tragicznych wydarzeń w Paryżu 13.11.2015 oraz solidarności z oporem Francuzów wobec
przemocy i nienawiści. 22 listopada na ręce Prezydenta wpłynął list z podziękowaniem od
przewodniczącej Komitetu Hautmont-Kalisz, Pani Francoise Caille.

HEERHUGOWAARD (Holandia)
W obchodach Święta Miasta Kalisza nie uczestniczyła delegacja oficjalna.
Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński i wiceprezydent Piotr Kościelny przebywali w tym mieście
partnerskim na zaproszenie burmistrza, Hana ter Heegde, w dniu 25.11.2015. Tematem wizyty była
wymiana doświadczeń w dziedzinie gospodarki miejskiej. Przeprowadzone rozmowy i wizje lokalne
dotyczyły modernizacji śródmieścia, utrzymania terenów zielonych, terenów inwestycyjnych,
rekreacyjnych oraz budownictwa z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto kaliscy goście
odwiedzili dwie placówki kulturalne.

KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)
Podczas Święta Miasta w dniach od 11. do 14. czerwca przebywał w naszym mieście mer Kamieńca
Mychajło Simaszkewycz z małżonką. Wizyta miała charakter kurtuazyjny; strona ukraińska nie ukrywała
trudności związanych z finansowaniem wymiany zagranicznej z naszym miastem. Jest to po części
rezultat działań wojennych na wschodzie Ukrainy, złej sytuacji gospodarczej kraju oraz zahamowania
reform, w tym dotyczących decentralizacji, zmian podziału terytorialnego i zwiększenia uprawnień
samorządów. Poza tą wizytą wymieniono jedynie życzenia z okazji świąt narodowych obu krajów.

LA LOUVIERE (Belgia)
W tradycyjnym Joggingu de La Louvière, który odbył się 21 czerwca, na zaproszenie burmistrza
Jacquesa Goberta udział wzięło trzech kaliskich biegaczy: Piotr Maciejewski, Mieczysław Mikołajewski i
Ryszard Płochocki , który był najlepszy ze startujących w biegu na 11 kilometrów w kategorii 50-latków,
zajmując siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej. Trzecie miejsce w kategorii 60-latków zajął natomiast
Andrzej Wolniak. To spory sukces, biorąc pod uwagę, że na tym dystansie startowało w sumie 920
zawodników. Kaliscy biegacze odwiedzają La Louviere od kilkunastu lat na zaproszenie burmistrza i
belgijskiej polonii .
W dniach 26 i 27 września Prezydent Grzegorz Sapiński wraz z małżonką odwiedzili La Louviere na
zaproszenie mera tego miasta, Jacques’a Goberta. Powodem tej wizyty było wystawienie opery ulicznej
„Décrocher la Lune” (fr. Porwać księżyc), popularnego przedsięwzięcia artystycznego naszych
belgijskich przyjaciół, w którym po raz pierwszy swój udział mieli kaliszanie. Głównymi bohaterami
spektaklu były gigantyczne kukły. Najważniejsza z nich to Sancho, który za każdym razem,
w kulminacyjnym momencie, wspina się po drabinie, by zdjąć z nieba Księżyc, co symbolizuje dążenie do
spełnienia najskrytszych i najśmielszych marzeń. Nasze miasto reprezentowała kukła Pianisty,
zbudowana podczas trzytygodniowych warsztatów w La Louviere przez kaliskich studentów kierunku
plastycznego na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym UAM. Tegoroczny spektakl został wpisany

w wydarzenia Mons - Europejskiej Stolicy Kultury 2015. Relacje z „Décrocher la Lune” były emitowane
przez RTBF (rtbf.be), a więc w „Belgijskim Radio i Telewizji Wspólnoty Francuskiej".
W dniach od 3. do 5. października w tradycyjnym kaliskim Biegu Ptolemeusza uczestniczyło 4
zawodników z La Louviere. Pobyt gości sfinansował i opiekę nad nimi sprawował Wydział Kultury i
Sztuki, Sportu i Turystyki.
5 października Prezydent Miasta Kalisza i przewodniczący Rady Miejskiej przyjęli trzy osoby, które od lat
aktywnie działają na rzecz partnerskiej współpracy pomiędzy naszym miastem i La Louviere. Podczas
tego spotkania Edward Janowski, Michał Janowski i Piotr Maciejewski zostali odznaczeni medalami
i tytułami „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Pan Edward Janowski - malarz, działacz polonijny i patriota,
urodzony nieopodal Kalisza, przez wiele lat przewodniczył Polonii belgijskiej w La Louviere. Redaguje
czasopismo polonijne, na łamach którego promuje wszelkie inicjatywy związane z Kaliszem,
przyczyniając się w znaczny sposób do poznawania Kalisza wśród mieszkańców La Louviere i Walonii.
Edward Janowski jest szefem w Kole Kulturalnym Belgijsko- Polskim Regionu Centre. Michał Janowski,
syn Edwarda Janowskiego, jest wiceprezesem Walońsko-Polskiej Izby Handlowej w Brukseli i
przedstawicielem na Polskę Urzędu Promocji Turystyki Walonia-Bruksela. To dzięki jego inicjatywie
i nieocenionej pomocy Miasto Kalisz po raz pierwszy zostało zaproszone do udziału w operze ulicznej
„Decrocher la Lune” („Porwać Księżyc”). Piotr Maciejewski, biegacz KTS Supermaraton Kalisz już od
kilkunastu lat promuje gród nad Prosną w La Louviere i podtrzymuje kontakty ze sportowcami
belgijskimi.

MARTIN (Słowacja)
Na obchody Święta Miasta Kalisza delegacja z Martina nie przyjechała z powodu zbieżności terminów
świąt Martina i Kalisza. W latach następnych obchody święta swojego miasta Martin będzie obchodził w
listopadzie, w dniu świętego Marcina, swojego patrona.
Do kontaktu przedstawicieli obu miast doszło więc nieco później. W ramach udziału w międzynarodowym projekcie pn. „Wielka wojna – wielka powieść i jej autor – wielkie przesłanie” w dniach od 12. do
15. listopada w Martinie przebywała pięcioosobowa delegacja z wiceprezydentem Arturem Kijewskim
na czele. Projekt został zrealizowany w ramach programu „Europa dla obywateli”. Tematem
przewodnim była I wojna światowa i jej obraz w powieści Jaroslava Haška “Przygody dobrego wojaka
Szwejka”. Jego częścią było czytanie fragmentów tej książki w różnych językach oraz otwarcie wystawy
pt. „Podobieństwo dwóch wojen światowych”. Na wystawie prezentowane były, obok odpowiednich
eksponatów z miast partnerskich Martina z Niemiec, Serbii, Holandii i Węgier, także fotogramy z Kalisza,
które przedstawiały zniszczenia naszego miasta na początku I wojny światowej. Przedstawiciele Kalisza
spotkali się z delegacjami z Czech, Węgier, Serbii i Holandii. Spotkanie uczestników projektu
zorganizowane zostało na obchody Dni świętego Marcina, patrona tego słowackiego miasta. W tym
czasie Martin i holenderskie miasto Hoogeveen świętowali 25-lecie partnerstwa.

PRESTON (Wielka Brytania)
Urząd tego miasta nie skierował delegacji do Kalisza na obchody naszego święta z powodu uroczystej
inauguracji w tym samym czasie nowej burmistrzyni Preston pani McManus.
W dniach od 9 do 16 maja Zespół Szkół Nr 9 odwiedziła dziewięcioosobowa grupa młodzieży z Our
Lady’s Catholic High School. Angielscy uczniowie zwiedzili kaliski gród piastowski na Zawodziu, gdzie
poznali historyczne znaczenie tego miejsca, wzięli udział w grach i zabawach średniowiecznych oraz
obejrzeli pokaz walki rycerskiej, a na zakończenie uczestniczyli we wspólnej biesiadzie przy ognisku
połączonej z degustacją tradycyjnych potraw oraz przepłynęli łodzią św. Wojciecha „Calisia”. Goście
zwiedzili też Ośrodek Służby Więziennej w Szczypiornie, gdzie zapoznano ich z wiążącymi się z tym
miejscem najważniejszymi faktami dotyczącymi niepodległościowych tradycji miasta.
Uczestnicy wymiany spotkali się z prezydentem Kalisza i zwiedzili Wieżę Ratuszową.
Angielscy uczniowie wzięli udział w lekcjach: języka polskiego i niemieckiego, geografii, matematyki,
informatyki, muzyki, lekcji tańca oraz wychowania fizycznego. Obejrzeli prezentacje multimedialne
przygotowane przez polską młodzież, dotyczące historii Polski, postaci Jana Pawła II i sławnych Polaków.
Pracowali wspólnie nad projektami: Co nas łączy?, Przyjaźń, Kronika wymiany. Uczestniczyli w konkursie
muzycznym. Na zakończenie pobytu w szkole młodzież złożyła wizytę w pobliskim kościele, gdzie ksiądz
udostępnił relikwie Jana Pawła II i przybliżył postać świętego.
Dodatkową atrakcją i zarazem formą integracji był wspólnie spędzony czas w Aquaparku i kręgielni, a
także uroczysta kolacja oraz dyskoteka. Podczas tygodniowej wymiany młodzież uczestniczyła również w
dwóch wycieczkach: do Wrocławia i Poznania.
W dniu 14 czerwca (niedziela, ostatni dzień Święta Miasta Kalisza) p. Derek Smith z Komitetu
Partnerstwa w Preston zapytał mailem czy bylibyśmy zainteresowani wysłaniem 2 młodych ludzi
(wymagany wiek powyżej 18 lat) na jednomiesięczny kurs języka angielskiego z zapewnieniem
zakwaterowania. Koszty podróży i wyżywienia na miejscu ponosiliby uczestnicy. Ze względu na krótki
termin (kursy odbywały się w sierpniu i wrześniu) oraz koniec roku szkolnego, a tym samym trudności w
kontaktach z uczniami spełniającymi warunek ukończonych 18 lat, ówczesna oferta nie została
wykorzystana.

W odniesieniu do innych kontaktów zagranicznych współpraca Miasta w okresie 16.04.- 22.12.2015
przedstawiała się następująco :
NANYANG (Chiny)
Podjęta została zaniechana w poprzedniej kadencji próba nawiązania kontaktów z chińskim miastem
Nanyang. Pośredniczył w tych kontaktach przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko -Chińskiej prof.
Zdzisław Góralczyk, b. ambasador RP w tym kraju. W dniu 2.07.2015 Prezydent Miasta Kalisza skierował
odpowiedni list intencyjny (z załączoną krótką informacją o mieście) do burmistrza Nanyang p. Cheng
Zhiminga; nieco później sformułowano także zaproszenie dla chińskiej delegacji. Inicjatywę nawiązania
kontaktów Kalisz-Nanyang poparło też chińskie MSZ. 28.09. 2015 otrzymaliśmy odpowiedź z tamtejszego
Urzędu Miejskiego, która jest pozytywna ale sprawa wizyty delegacji chińskiej na razie nie jest aktualna
z uwagi na wprowadzone przez rząd ChRL restrykcyjne zasady dla zagranicznych wizyt urzędników.
W każdym razie strona chińska oświadczyła, że jest zainteresowana długookresową współpracą
z Kaliszem.

VUKOVAR
W dniu 9 grudnia w Kaliszu przebywała 10-osobowa grupa, w skład której wchodzili : ambasador
Republiki Chorwackiej w Polsce, Pani Andrea Bekič, przedstawiciele chorwackiego miasta Vukovar
(stolica żupanii tj. województwa Vukovarsko-Srijemskiego) z burmistrzem prof. Ivanem Penavą, służby
dyplomatyczne oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Goście
spotkali się z wiceprezydentami Piotrem Kościelnym i Arturem Kijewskim, którzy przedstawili aktualne
kierunki rozwoju naszego miasta. Szczególne zainteresowanie chorwackich gości dotyczyło pozyskiwania
środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne. Goście mogli zobaczyć zrealizowane tego rodzaju
przedsięwzięcia podczas objazdu zorganizowanego przez Biuro Obsługi Inwestora i Pozyskiwania
Funduszy. W tym samym dniu w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej otwarto wystawę „Vukovar 1991 –
Vukovar 2015” obrazującą postęp w odbudowie tego miasta po ogromnych zniszczeniach wojennych
w 1991 r.
GIRONA, BARCELONA (Hiszpania)
W dniach 4 - 6 grudnia na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie oraz burmistrza miasta
Girona (Katalonia) p. Carlesa Puidgemonta, Prezydent Grzegorz Sapiński przebywał z wizytą w Hiszpanii.
W Gironie Prezydent Miasta spotkał się z burmistrzem w sprawie ewentualnej współpracy obu miast
oraz odwiedził Muzeum Historii Żydów i Muzeum Historii Girony. W Barcelonie Grzegorz Sapiński
uczestniczył w bożenarodzeniowym spotkaniu z miejscową Polonią, podczas którego wystąpił 12osobowy zespół „Patrimonium”, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu. Koszty podróży
zespołu zostały sfinansowane z zaoszczędzonej nadwyżki środków Stanowiska Pracy ds. Współpracy
Międzynarodowej, które zostały odpowiednio przeniesione uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet.
MOŁDAWIA
10 grudnia odwiedziła Kalisz grupa samorządowców mołdawskich z pięciu miast: Orhei, Ungheni, Cahul,
Kosznicy i Kiszyniowa. W ich miastach planowane są budżety partycypacyjne lub nawet rozpoczęły się
pierwsze eksperymenty. Celem wizyty było pozyskanie doświadczeń praktycznych, a Kalisz został
wybrany właśnie jako przykład modelowy przez organizację Sieć Obywatelska „Watchdog”, która
reprezentuje Fundusz Solidarności świadczący z polskiej strony pomoc dla Mołdawii. Z gośćmi spotkał się
Prezydent Grzegorz Sapiński, który wskazał na najważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w naszym
mieście w ostatnich latach, a także na cele i promocję budżetu partycypacyjnego w Kaliszu. Szczegółowe
dane oraz metodykę budowy budżetu przedstawiła gościom skarbnik Miasta Irena Sawicka. Podczas
spotkania z Kaliską Inicjatywą Miejską dowiedzieli się o dwóch edycjach przeprowadzonego przez KIM
projektu "Liczy się miasto". Mołdawscy goście przebywali w Polsce dzięki współpracy z Siecią
Obywatelską Watchdog Polska i Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii.

INNE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w 2015 roku realizował Projekt partnerski
C O M E N I U S - realizowany w latach 2013 - 2015. Tytuł programu: Różnice i podobieństwa miedzy
Niederlausitz/Elbe-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury,turystyki i
kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz i
Niederlausitz.
Partnerzy projektu: ZSP nr 2 w Kaliszu i Oberstufenzentrum Elbe - Elster Elsterwerda
- 12 - 23 05 - 2014 - pobyt polskiej grupy (10 uczniów + 2 opiekunów) w Herzbergu
- 22-09 - 02-10 - 2014 - pobyt niemieckiej grupy (10 uczniów + 2 opiekunów) w Kaliszu
- 25 - 27 - 03 - 2015 - trzydniowy pobyt grupy polskiej (10 uczniów + 2 opiekunów) -spotkanie
integracyjne młodzieży polskiej i niemieckiej podsumowujące zakończenie projektu COMENIUS. Polscy
uczniowie zwiedzili również okolice miasta Herzberg oraz Drezno.
06 - 2015 - zakończenie projektu.
V LO
W styczniu 2014 szkoła nawiązała współpracę partnerską z niemiecką szkołą Kaiserin-Theophanu Schule z Kolonii za pośrednictwem Europejskiego Instytutu Edukacyjnego GesW we Vlotho.
Koordynatorami projektu ze strony polskiej jest Bogna Chodkiewicz- Śniegula, a ze strony niemieckiej Georg Busch.
Kolejnym etapem międzynarodowej wymiany międzyszkolnej był projekt pod tytułem:
„ Odkrywać Polskę, podziwiać Kalisz” i przyjazd 30 - osobowej grupy młodzieży niemieckiej
z dwoma opiekunami do Polski w terminie 18.06.- 22.06.2015. Koordynatorzy projektu z obu szkół
partnerskich opracowali program pobytu. Ważnym punktem wymiany partnerskiej stała się wizyta w
miejscu pamięci- w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, w kopalni soli w Wieliczce oraz zwiedzanie
Krakowa i naszego miasta Kalisza. Koordynatorzy projektu z obu szkół skorzystali z możliwości
intensyfikacji współpracy przez realizację długofalowego projektu w trybie on-line.
Zespół Szkół Nr 7
prowadzi działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, którą realizuje w ramach Programu
ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne, zwanego dalej projektem pn. „Pollution?! Find a STEM
sollution!” (Zanieczyszczenie!? Znajdź rozwiązanie!), finansowanego w ramach umowy Nr 2014-1-HR01KA201-007149_3, zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją
Programu ERASMUS+.
Ww. projekt realizowany jest przy współpracy z Partnerami zagranicznymi. Są to szkoły (tj. nauczyciele
wraz z uczniami) z poszczególnych krajów europejskich:
z Czech – Zakladni skola a Materska skola Kladno, Vodarenska 2115, CZ020 – Stredocesky kraj;
z Chorwacji – Osnovna skola Pantovcak, Hercegovacka 108, HR041 – Grad Zagreb;
z Francji – College Edouard Herriot, 2 rue de Bruxelles, LUCE;
z Hiszpanii – INSTITUT FERRAN TALLADA, GRAN VISTA 54, ES51 – Cataluna.
Celem działań projektu jest m.in. propagowanie ekologicznej postawy wobec otaczającego nas świata
oraz zwiększenie zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka czy
informatyka.
W projekcie przewidziano następujące działania: budowa modeli paneli słonecznych i elektrowni
wiatrowych, stworzenie ekologicznych środków czyszczących, budowa urządzeń do pomiaru stanu
czystości powietrza itp. Okres realizacji projektu obejmuje 2 lata. Projekt rozpoczął się 1 września
2014r., a zakończy się 31 sierpnia 2016r.
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Młodzież oraz nauczyciele z II LO od lat współpracują ze szkołą Berger Scholengemeenschap w Bergen w
Holandii. Współpraca polega na corocznej wymianie młodzieży.

W wymianie 2014/2015
2 nauczycieli.

wzięło udział razem 20 uczniów, po 10 z każdej ze szkół oraz po

Holenderscy uczniowie gościli w Kaliszu w dniach 20-25 kwietnia 2015, w programie pobytu znalazły się:
udział w lekcjach, poznanie szkoły, spacer po Kaliszu, wycieczka do Wrocławia (Afrykarium, Stary
Rynek), 2 lekcje języka hiszpańskiego przygotowane dla Holendrów przez Zuzannę Świecę
z uczennicami, praca na projektami, które zostały przedstawione podczas rewizyty w Bergen, udział w
uroczystości w Gołuchowie zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich
Kaliscy uczniowie odwiedzili holenderskich partnerów w dniach 18-23 maja 2015 w Berger
Scholengemeenschap w Bergen. Program obejmował pobyt w szkole, zwiedzanie Alkmaar, wycieczkę
do Amsterdamu, prezentacje przygotowanych projektów.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
III LO współpracuje z Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano we Włoszech.
W dniach 21 - 29 września 2015 roku Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu odbył
tournee koncertowe po Włoszech. Zespół chóralny koncertował i zwiedzał wspólnie z Chórem i
Orkiestrą tamtejszego Liceum Rzym, Neapol. Vallecorse, Amaseno, Monte Cassino i Ceccano.
Z Kalisza do Włoch wyjechała łącznie pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży i ich opiekunów.
Wymiana międzynarodowa uczniów III LO z młodzieżą parterskich szkół Zernike College w Groningen w
Holandii oraz Obchodnaj Akademii w Martinie na Słowacji organizowana jest w naszej szkole
nieprzerwanie od ponad 10 lat. W roku 2015 zaangażowało się w nią ponad 50 uczniów oraz ponad 15
nauczycieli wraz z dyrekcją.
W kwietniu i maju uczniowie szkoły mieli okazję zwiedzić ciekawe miejsca w Holandii i na Słowacji
m.in. Amsterdam, wyspę Schiermonnikoog, zamek Streczno czy Bańską Bystrzycę. Młodzież III LO miała
również okazję wziąć udział w zajęciach językowych, kulturowych i sportowych zorganizowanych przez
zagranicznych partnerów dla uczniów z 12 krajów europejskich. Głównym celem wymiany jest
nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną.
W dniach od 11 do 16 października podczas wizyty partnerów w Kaliszu goście z zagranicy uczestniczyli
w wielu warsztatach, imprezach oraz wycieczkach zorganizowanych przez naszą szkołę. Uczyli się m.in.
języka polskiego, poznawali historię naszego miasta i próbowali sił w rękodziele. Zarówno grupa
holenderska, jak i słowacka miały okazję poznać piękno naszego kraju. Goście wspinali się na górę Ślężę,
zwiedzali m.in. Wrocław, zamek gołuchowski oraz łódzkie Muzeum Kinematografii. Na zakończenie
pobytu udali się na Wieżę Ratuszową w Kaliszu, a następnie Wolicę aby sportowo spędzić dzień.
W III LO w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany jest projekt pod nazwą
„Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo – przedmiotowego”.
Projekt realizowany jest przez 2 lata, termin zakończenia to grudzień 2016 rok. Tematy, jakie porusza
projekt dotyczą nauczania i uczenia się języków obcych, nowych, innowacyjnych programów nauczania,
metod edukacyjnych oraz kompetencji kluczowych. W Programie Erasmus Plus bierze udział 25
nauczycieli z naszej szkoły. Nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego,
którzy poprzez udział w metodologicznych szkoleniach językowych będą kształcić kompetencje
językowe oraz poznawać najnowsze metody i formy pracy aktywizujące ucznia. Do tej pory w wyjazdach
uczestniczyło 6 nauczycieli (fizyka, geografia, język angielski, język włoski), a szkolenia odbywały się
w Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz na Malcie.

Filharmonia Kaliska
W lipcu 2015 kaliscy filharmonicy koncertowali w Niemczech, w miejscowościach Rüsselsheim i
Dreieichenhain.
Najważniejsi artyści z zagranicy, współpracujący z kaliską filharmonią w roku 2015:
Dima TKACHENKO skrzypce - Ukraina
Natalia PONOMARCHUK dyrygent – Ukraina
Astrig Siranossian – wiolonczela Armenia/Francja
Pasquale Veleno – dyrygent -Włochy
José Adolfo Alejo Solis – altówka – Meksyk
Ertug Korkmaz – dyrygent – Turcja
Alexander Shevchenko - bajan (akordeon) Rosja
Randy Brecker – trąbka – USA
Zespół „The Toobes” – Białoruś
Stanislav Kuflyuk baryton – Ukraina
Carlos Piñana – muzyka i gitara - Hiszpania
Miguel Ángel Orengo – instrumenty perkusyjne - Hiszpania
Eyal Ein-Habar – flecista, dyrygent - Izrael
Miguel Salmon del Real – dyrygent - Meksyk
Brian Fentress - wokal - USA
Mark Soskin - fortepian - USA
Jan Mráček - skrzypce - Czechy
Stowarzyszenie Multi.Art
Wystawa fotografii The Breakfast Club Diaries, która swoją premierę miała podczas 8. Multi Art
Festival, Kalisz 2014 w Malarni w Teatrze im.W.Bogusławskiego, została również pokazana na przełomie
2014 i 2015 roku w Lewym Profilu Ansyka w Kaliszu, następnie w Krzywym Kominie we Wrocławiu, w
Muzeum Regionalnym w Jarocinie, a 14 marca 2015 pojechała do Amsterdamu. Dzięki pomocy Urzędu
Miejskiego w Kaliszu członkowie Stowarzyszenia Multi.Art mieli okazję zawieźć osobiście prace TBCD i
uczestniczyć w wernisażu wystawy w WM Gallerry w Amsterdamie. W tym celu wydrukowano foldery, w
których oprócz informacji o wystawie i Stowarzyszeniu Multi.Art, promowane było także miasto Kalisz.
Podczas 9. Multi Art Festiva gościli Polacy mieszkający poza krajem, laureaci międzynarodowych
konkursów oraz uczestnicy międzynarodowych projektów.
Pierwsza z nich to Barbara Drążkowska, która specjalnie na festiwal przygotowała premierowy pokaz
"Niewidzialnej pianistki" (projekt z pogranicza muzyki i performansu).Barbara Drążkowska specjalizuje
się w wykonawstwie muzyki współczesnej oraz teatralnej. Mieszkając w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i
obecnie w Belgii pianistka zyskała mocną pozycję w europejskim środowisku muzycznym,
współpracując z najwybitniejszymi kompozytorami, teatrami, choreografami i orkiestrami.
Drugą osobą jest Sebastian Rypson, który zaprezentował swoje prace podczas 9. Multi Art Festival, Kalisz
2015 w Malarni w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - wystawa fotografii "Typologia kultury
masowej".
Sebastian Rypson- antropolog kultury i kurator, autor książki „Being Poloné in Haiti”. Urodził się w
Warszawie w 1978 roku. Jako dziecko przeprowadził się do Amsterdamu. Dorastał na Wyspach Cooka i
w Nowej Zelandii. Jego pierwszym językiem stał się angielski. Po powrocie do Holandii zdobył tytuł
magistra antropologii kulturowej na Uniwersytecie w Amsterdamie (UvA). Za pracę magisterską „Being
Poloné w Haiti – Korzenie, przetrwanie, rozwój oraz tworzenie narracji polskiej obecności na
Haiti” zdobył pierwszą nagrodę za najlepszą antropologiczną pracę 2008-2009 na Uniwersytecie w
Amsterdamie.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
W 2015 roku dzięki działaniom konsultantów Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości firmy z
Wielkopolski podpisały 6 umów handlowych z zagranicznymi kontrahentami, które są rezultatem
europejskiego doradztwa specjalistycznego, promocji firmy na rynkach unijnych lub udziału w
międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych.
W 2015 roku Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wraz z europejskimi Ośrodkami Enterprise
Europe Network zorganizowała szereg międzynarodowych spotkań kooperacyjnych na następujących
europejskich targach:
 BIOFACH, 12-13 luty 2015, Norymbergia, Niemcy
 ANUGA FoodTEC, 26 marzec 2015, Kolonia, Niemcy


ITM, 10-11 czerwiec 2015, Poznań, Poland



POLAGRA FOOD, 22 września 2015, Poznań, Polska



ANUGA, 13-14 października 2015, Kolonia, Niemcy



Elmia Subcontractor, 10-11 listopad 2015 r., Jonkoping, Szwecja



Alimentaria, 23-24 listopad 2015 r., Lizbona, Portugalia



Food Matters Live 2015, 17-18 listopad 2015 r., Londyn, Wielka Brytania

Ponadto zorganizowano następujące misje gospodarcze polskich firm:
 Sicily4Expo2015 - Palermo Incoming mission and B2B, 12-15 lipiec 2015, Palermo, Włochy
 Sicily4Expo2015 - Palermo Incoming mission and B2B, 25-28 październik 2015, Milano&Catania,
Włochy


Tour d'Europe, 5 listopad 2015, Rotterdam, Holandia

W wyjazdach tych wzięło udział 39 przedstawicieli firm, którzy odbyli 230 spotkań z firmami
zagranicznymi.
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wspiera również firmy, które planują rozpocząć
 działalność na zagranicznych rynkach, potrzebują partnerów – kontrahentów, dostawców czy
odbiorców. Konsultanci korzystają z największej na świecie, na bieżąco aktualizowanej bazy
międzynarodowych ofert współpracy firm z całej Europy, i nie tylko. W tej bazie FKIP zamieszcza
oferty firm polskich oraz w oparciu o tę bazę promuje oferty firm zagranicznych, poszukujących
polskich partnerów.
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie organizuje Międzynarodowe Warsztaty Wioślarskie - jest to impreza
cykliczna odbywająca się raz w roku. W wydarzeniu dwukrotnie uczestniczył Klub Wioślarski OSSA
z Heerhugowaard (Holandia) . Co roku KTW w ramach tej imprezy gości Klub Wioślarski RC Tegel z
Berlina (Niemcy). Zawodnicy KTW uczestniczą również w zawodach organizowanych przez Klub RC Tegel
w Berlinie.
Klub Piłkarski CALISIA 14
Na przełomie stycznia i lutego 2015 r. pięć drużyn młodzieżowych z rocznika 2002-2006 wzięło udział w
Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej ADIDAS CUP w Presov na Słowacji.
W dniach 22-24 sierpnia 2015 r. dwie drużyny młodzieżowe z rocznika 2005-2006 wzięły udział w
Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej w Martinie na Słowacji

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
W 2015 roku Fundacja "Miłosierdzie" gościła:
- w maju ekipę niepełnosprawnych sportowców i opiekunów z NÖRDLINGEN w Bawarii (umowa o
współpracy z dnia 14.06.2003 r), na XVI Ogólnopolskiej Imprezie Sportowo – Integracyjnej Osób
Niepełnosprawnych "Sport drzemie w każdym z nas".
- w czerwcu, na konferencji organizowanej w Sejmie RP przez Fundację "Miłosierdzie" pn.
„Funkcjonowanie i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce” wziął udział ks. Klaus-Dieter
Kottnik ze Stuttgartu, który zapoznał zebranych ze sposobem organizacji i finansowania systemu pomocy
osobom niepełnosprawnym w Niemczech.
- w listopadzie podczas XI Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych w
Lekkiej Atletyce, fundacja gościła dwie drużyny niepełnosprawnych sportowców z opiekunami z
Charkowa na Ukrainie oraz jedną ekipę z miasta Ukmerge (Wiłkomierz) na Litwie.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Stała współpraca z Ziomkostwem Żydów Kaliskich w Izraelu.
- kwiecień 2015 r. - wizyta Haliny Hili Marcinkowskiej w Hamm (miasto partnerskie) spotkania związane z
nawiązaniem współpracy, wygłoszenie wykładu
- październik 2015 r. - wizyta przedstawicieli dwóch organizacji z Hamm - praca na cmentarzu
żydowskim w Kaliszu, remont Domu Pamięci

