RAPORT O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIASTA KALISZA
ZA ROK 2016

ERFURT (RFN)
W dniach 10-11 maja Prezydent Miasta Kalisza, w towarzystwie Andrzeja Plichty,
przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, przebywał z wizytą w Erfurcie.
Okazją do tej wizyty było otwarcie wystawy kaliskiej artystki, dr Beaty Koteckiej,
rzeźbiarki i adiunkt Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Otwarcia wystawy pt. Rzeźby nadrealno-organiczne, które odbyło się w foyer teatru w
Erfurcie, dokonali włodarze zaprzyjaźnionych miast: Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta
Kalisza oraz Andreas Bausewein, nadburmistrz Miasta Erfurt.
Wizyta przedstawicieli Kalisza w Erfurcie miała też na celu zapoznanie się z osiągnięciami
niemieckich partnerów w dziedzinie rewitalizacji. Podczas rozmów z Alexandrem Hilge,
naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta, Budownictwa i Komunikacji oraz zwiedzania miasta
z naciskiem na aktualne projekty urbanistyczne i zabytki z kierownikiem Biura ds.
Urbanistyki i Rozwoju Miasta, Paulem Börschem, Grzegorz Sapiński i Andrzej Plichta
podpatrywali rozwiązania miejskich problemów, które mogłyby zostać zastosowane również
w naszych lokalnych realiach.
Delegacja oficjalna z Erfurtu nie przyjechała na obchody Święta Miasta Kalisza z uwagi na
sytuację finansową i wewnątrzpolityczną – drugi rok z rzędu nie udało się tamtejszej Radzie
uchwalić budżetu.
W dniach od 17 do 19 czerwca w Erfurcie przebywała 7-osobowa grupa kaliskich bokserów,
którzy uczestniczyli w dorocznym meczu towarzyskim odbywającym się z okazji Święta
Mostu Kramarzy.
HAMM (RFN)
Rok 2016 był rokiem 25-lecia współpracy Kalisza i Hamm. W tym roku poza regularnie
odbywającymi się wydarzeniami, znalazło się kilka nowych, otwierających nowe możliwości
współpracy.
W maju przebywało w Kaliszu kilka grup z Hamm:
- 6 osób z Hamm uczestniczyło w projekcie dla organizacji pozarządowych (26-29 maja),
koordynowanym przez Miasto Kalisz i Międzynarodowy Klub Hamm.
- 13 osób z grupy „Woche der Brüderlichkeit” (pol. „Tydzień Braterstwa”), które zwiedzały
Kalisz śladami Żydów. Przyjazd i pobyt grupy zorganizował Międzynarodowy Klub Hamm
- 4 osbby z grupy artystów-amatorów, partnerów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W obchodach Święta Miasta Kalisza w dniach 09.06.2016-12.06.2016 uczestniczyła 9osobowa delegacja z Nadburmistrzem Hamm, Thomasem Hunsteger-Petermannem na
czele. Zarówno włodarz Hamm, jak i Ulrich Kroker - Stowarzyszenie „Kulturbrucke” („Mosty
Kultury”), Marlene Rometsch - Międzynarodowy Klub Hamm oraz Wolfgang Komoemerytowany nauczyciel Gymnasium Hammonense zostali uhonorowani przez Prezydenta

Miasta Kalisza, Grzegorza Sapińskiego odznakami „Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza”,
wręczonymi podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
Gościem z Hamm był także wybitny malarz Otmar Alt, którego dzieła z cyklu „Obrazy
biblijne” prezentowane były w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki WPA-UAM w Kaliszu. Otwarcie
tej wystawy, która była jednym z ważniejszych wydarzeń, składających się na obchodzony w
2016 roku jubileusz 25-lecie współpracy między Kaliszem i Hamm, odbyło się w piątek, 10
czerwca.
W dniach od 1 do 7 sierpnia w Kaliszu przebywali szczypiorniści z drużyny ASV Hamm
Westfalen, którzy po kilkudniowym obozie kondycyjnym wzięli również udział w III edycji
turnieju Szczypiorno Cup. Podczas pobytu w naszym mieście poza sportowymi zajęciami
zostali podjęci przez Grzegorza Sapińskiego, zwiedzili Kalisz i wypoczywali w Aquaparku. Po
zaciętej grze w turnieju piłki ręcznej zajęli wysokie, drugie miejsce.
Zarówno zawodnicy jak i kierownictwo drużyny ASV Hamm zamierzają podtrzymać kontakty
na płaszczyźnie sportowej i zaprosić kaliskich szczypiornistów na wspólny mecz do Hamm.
Niemieccy sportowcy przebywali w Kaliszu na zaproszenie Stowarzyszenia Szczypiorniak.
W dniach od 3 do 8 września w Kaliszu z okazji 21. Kaliskich Dni Trzeźwości gościliśmy
Armina Goike-Bentrup, artystę i byłego narkomana, któremu sztuka pomogła wyjść z
nałogu i również obecnie jest wsparciem w trudniejszych chwilach. Wystawa artysty z
Hamm, którą można było oglądać w Wieży Ciśnień, została otwarta 4 września. W
następnych dniach. Armin Goike–Bentrup spotykał się również z młodzieżą z kaliskich szkół
(z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich i I Liceum Ogólnokształcącego) i z rodzicami dzieci uzależnionych
(uczestniczący w warsztatach w ośrodku KARAN). W sumie historii jego życia i refleksji
wysłuchało kilkaset osób.
W tym samym czasie, od 4 do 11 września, w Hamm po raz dwunasty odbyła się Letnia
Akademia Hamm - Kalisz im. Ericha Lütkenhausa. Letnia Akademia odbyła się z
inicjatywy Wydziału Kultury Miasta Hamm, Biura Nadburmistrza Miasta Hamm, Sparkasse
Hamm i stowarzyszenia Kulturbrücke Hamm – Kalisz e.V. Tradycyjnie miejscem pracy
uczestników akademii był Zamek Oberwerries dający uczestnikom wspaniałe warunki do
działań artystycznych.
Prace zeszłorocznej akademii nawiązywały do partnerstwa między Kaliszem i Hamm, stąd
temat „Zwei Städte - zwei Gesichter”/„Dwa miasta - dwie twarze“, odnosiły się do
podobieństwa struktury zabudowy obydwu miast .
W wydarzeniu uczestniczyli kaliscy studenci: Łukasz Szulera, Gabriela Nowak, Michał
Śledziński, Aleksandra Żabierek, Lucyna Stasik, Marta Raczak oraz dr Jerzy Wypych,
kierownik artystyczny. Ze strony niemieckiej udział wzięli: Rebecca Camen, Jessica Plich,
Lucie Watzstedt oraz Urlich Kroker, kierownik Akademii i Grażyna Maniecka-Gaweł,
kierownik artystyczny Akademii ze strony Hamm.
Efekty działań młodych artystów zaprezentowano 11 września w Foyer Budynku Sparkasse
Hamm, w obecności ponad 120 osób..
Podczas Letniej Akademii odbyła się także wystawa dra Jerzego Wypycha; w
Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum przedstawił on „Linie im Raum”/„Linia w
przestrzeni”.

W dniach 22 – 24 września na zaproszenie Międzynarodowego Klubu Hamm (I.C.H.) z
wizytą w Hamm przebywała oficjalna delegacja z wiceprezydent Karoliną Pawliczak i
Edwardem Prusem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza. Celem wizyty było
zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów społecznych w mieście partnerskim
oraz uczczenie 40-lecia istnienia Klubu. Delegacja została także powitana przez
gospodarza miasta, nadburmistrza Thomasa Hunstegera-Petermanna.
W tym samym czasie, od 22 do 25 września, również w Hamm przebywała 7-osobowa
grupa, reprezentująca organizacje pozarządowe, uczestniczące w projekcie dla NGOs-ów.
Wyjazd do Hamm był drugą częścią projektu, pierwsza odbyła się w Kaliszu w maju br.
Dla kaliskich działaczy Międzynarodowy Klub Hamm oraz miejski pełnomocnik ds. osób
niepełnosprawnych zorganizowali interesujący program – spotkania z potencjalnymi
partnerami oraz prelekcje, z uwzględnieniem podziału na kulturę, sport i sprawy społeczne.
W piątek, 18 listopada, w siedzibie WPA UAM odbył się wernisaż wystawy zbiorowej
twórców zrzeszonych w Związku Artystów Plastyków Miasta Hamm pod tytułem "Puszka
Pandory".
Wystawa prezentowała prace dziewięciu artystów, wśród nich znaleźli się: Heide Drever, Ute
Hoeschen, Grazyna Maniecka-Gawel, Markus Papenberg, Andrea Peckedrath, Eddy Pinke
Uwe thiergarten oraz Peter Tournee. Niemieckich twórców reprezentowali Grażyna
Maniecka-Gawel i Eddy Pinke. Ekspozycja, prezentowana w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM była ostatnią częścią obchodów 25-lecia
partnerstwa Kalisza i Hamm.

HAUTMONT (Francja)
W obchodach Święta Miasta Kalisza w dniach od 9 do12 czerwca partnerskie Hautmont
reprezentowali państwo Francois Calle i Jean Michelle Calle – oboje z Komitetu HautmontKalisz.
W dniach od 29 czerwca do 12 lipca pięcioro wychowanków kaliskiego Domu Dziecka
wraz z wychowawcą przebywało w Hautmont na zaproszenie Komitetu Hautmont - Kalisz.
Kaliszanie spędzili niezapomniany czas u francuskich rodzin, uczestniczyli w ich codziennym
życiu, a każdego dnia gospodarze zapewniali wiele atrakcji i niespodzianek. Była to druga
tego typu inicjatywa Komitetu.

HEERHUGOWAARD (Holandia)
Delegacja oficjalna z Heerhugowaard nie przyjechała na obchody Święta Miasta Kalisza.
W dniu 4 lipca w Kaliszu przebywali z kilkugodzinną wizytą przedstawiciele partnerskiego
Heerhugowaard (Holandia).
Sjaak van der Viles, dyrektor Cyber Adviseurs, firmy zajmującej się organizacją i
planowaniem przestrzeni miejskiej, Huub Rovers oraz Sylwia Mikołajczak, dyrektor RDH
Architekci Urbaniści spotkali się z prezydentem Grzegorzem Sapińskim,
Z gośćmi z Holandii rozmawiali także: wiceprezydenci Kalisza – Piotr Kościelny i Artur
Kijewski oraz Ewa Maciaszek, naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu i Krzysztof Gałka, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Komunikacji.
Wizyta miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami, umożliwiającymi wypracowanie
jednolitych standardów dla przestrzeni miejskiej, według których w Holandii pracuje już 250
gmin, ze sposobami na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i utrzymanie już
wypracowanych rozwiązań.
KAMIENIEC PODOLSKI (Ukraina)
W obchodach Święta Miasta Kalisza w dniach od 9 do 12 czerwca Kamieniec Podolski
reprezentowali Roman Bernatskij - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Społecznych, Dmitro
Vasiljanov - Sekretarz Rady Miasta Kamieńca Podolskiego i Ołeksandr Babczyńskij Dyrektor Mieszkalnictwa Rady Miasta Kamieńca Podolskiego.

LA LOUVIERE (Belgia)
W czasie Święta Miasta Kalisza La Louviere reprezentował Michel Janowski przedstawiciel w Polsce Urzędu Promocji Turystyki Walonia-Bruksela, Honorowy Przyjaciel
Miasta Kalisza.
W tradycyjnym Joggingu de La Louvière, który odbył się 19 czerwca, na zaproszenie
burmistrza Jacquesa Goberta udział wzięło trzech kaliskich biegaczy: Piotr Maciejewski,
Ryszard Płochocki i Marek Kobyłka. Kaliscy biegacze odwiedzają La Louviere od kilkunastu
lat na zaproszenie burmistrza i belgijskiej Polonii.
W dniach 29 września - 3 października gościliśmy w Kaliszu delegację z miasta
partnerskiego La Louviere (Belgia). Wizyta była okazją do rozmów o samorządach obu
partnerskich miast oraz do wymiany doświadczeń w zakresie kultury i sportu.
Robert Mallengret, wiceprezes Polsko-Belgijskiego Towarzystwa Przyjaźni Regionu Walonia
– w imieniu prezesa Edwarda Janowskiego - wręczył włodarzowi miasta pamiątkowy obraz,
namalowany przez pana Edwarda.
Goście Prezydenta Grzegorza Sapińskiego: Laurence Rousseau, Fabienne Caron, Carlo
Crocci - biegacze z La Louvière przybyli, aby wziąć udział w 36 Międzynarodowym Biegu
Ulicznym Ptolemeusza.

MARTIN (Słowacja)
Delegacja oficjalna z Heerhugowaard nie przyjechała na obchody Święta Miasta Kalisza.
Swój udział w 36 Międzynarodowym Biegu Ulicznym Ptolemeusza zgłosiło 3 biegaczy z
Martina, jednak z powodu trudności finansowych, z jakimi boryka się miasto, ich przyjazd
został w ostatniej chwili odwołany.

PRESTON (Wielka Brytania)

Podczas Święta Miasta Kalisza Preston reprezentowali: Linda Crompton - radna miejska,
Carl Crompton - radny miejski oraz radny regionu Lancashire i Joan Burrows wiceprzewodnicząca Komitetu Miast Bliźniaczych.

W odniesieniu do innych kontaktów zagranicznych współpraca Miasta w roku 2016
przedstawiała się następująco:

MONTPELLIER I CLERMONT (Francja)
W dniach 09.05-13.05.2016 roku Wiceprezydent Miasta Kalisza- Piotr Kościelny wraz z
delegacją Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto-Czysta Gmina” brał udział w
wyjeździe służbowym do Montpellier i Clermont-Ferrand we Francji. Wizyta miała na celu
zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz
z możliwością wdrożenia takowych na gruncie lokalnym.
BERLIN (Niemcy)
W dniu 16 listopada Grzegorz Sapiński wziął udział w polsko-niemieckiej konferencji
partnerstw samorządowych, zorganizowanej przez Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Konferencja odbywała się w Berlinie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem
Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera,
Sekretarza Stanu Jana Dziedziczaka, Premiera Brandenburgii dr. Dietmara Woidke, Martina
Kotthausa, dyrektora Departamentu Europy w Federalnym Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, Ministra Stanu Michaela Rotha, prof. Dr. Andrzeja Przyłębskiego,
ambasadora RP w Berlinie i ambasadora Thomasa Ossowskiego.
Tematem konferencji były doświadczenia samorządów z perspektywy 25 lat kontaktów
partnerskich oraz plany na przyszłość.

INNE:
Filharmonia Kaliska
W grudniu 2016 w ramach sylwestrowej trasy koncertowej kaliscy filharmonicy występowali w
Niemczech, w miejscowościach Eschwege i Lippstadt.
Najważniejsi artyści z zagranicy, współpracujący z kaliską filharmonią w roku:
Clare Hammond – fortepian – Wielka Brytania
Judith Mosch – fortepian – Niemcy
Volker Schmidt-Gertenbach –dyrygent - Niemcy
Mykhailo Malafi - tenor - Ukraina
Stanislav Ushev– dyrygent - Bułgaria
Grigor Palikarov –dyrygent - Bułgaria

Suzanne Vega - wokal, gitara - USA
Gerry Leonard - instrumenty klawiszowe, gitara basowa - Irlandia
Stanislav Kuflyuk- baryton - Ukraina
Michael Süssmann – skrzypce
Mai Goto – fortepian – Japonia
Ilya Grubert - skrzypce – Łotwa
Emanuel Salvador – skrzypce - Portugalia
Jérôme Laran – saksofon - Francja

Młodzieżowy Dom Kultury
Zagranicznym partnerem Młodzieżowego Domu Kultury jest Jegendzentrum Rhyner z Hamm
- placówka wychowania pozaszkolnego. Kontakty między tymi instytucjami mają już 21 letnią
historię. Spotykania młodzieży odbywają się co roku, od 1996, w wakacje.
W 2016 r. gośćmi kaliskiego MDK była młodzież i nauczyciele z Niemiec. Razem z
wychowankami MDK w projekcie uczestniczyło 30 osób. Wszyscy uczestnicy mieszkali w
bursie, program trwał 5 dni - od 10 do 14 lipca (warsztaty w MDK, prezentacje i pokazy,
kulinarno - artystyczne wieczory: niemiecki i polski, wizyta u Prezydenta Miasta Kalisza,
ścianka wspinaczkowa, pobyt na basenie, wycieczka do Poznania).
Coroczna wymiana jest możliwa dzięki dotacji z organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca
Młodzieży, dofinansowaniu z Wydziału Edukacji, wpłatom uczestników oraz zaangażowaniu
nauczycieli i rodziców.
Szkoła Podstawowa nr 6
Na terenie szkoły w lipcu 2016 r. odbyły się warsztaty z Native Speakerami z USA,
Fundacja Rescu the Forgotten. Organizatorem warsztatów ze strony polskiej była Szkoła
Podstawowa nr 6 oraz Fundacja Bread of life, a osobą zaangażowaną był Tomasz Jeżyk.
Warsztaty trwały 7 dni i uczestniczyło w nich 30 osób. W trakcie warsztatów dzieci i młodzież
poznawała kulturę USA, tradycję oraz historię tego kraju poprzez naukę piosenek, tańce,
słuchanie opowieści, wspólne biesiadowanie, zabawę, oglądanie filmów związanych z tym
krajem .
W październiku 2016 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z autorem książki:
,,Powstać z popiołów” Peterem Gladwinem z Wielkiej Brytanii. Peter Gladwin opowiedział
uczestnikom o swoim życiu, z czego składa się książka oraz co robi i jak wygląda życie w
Wielkiej Brytanii. Autor książki, prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii organizację
pozarządową Out of Ashes. W spotkaniu wzięły udział 52 osoby z klas szóstych.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
W dniach od 12 września do 10 października szkoła realizowała projekt eTwinning we
współpracy z francuską ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE GRON.
W ramach projektu, w którym uczestniczyło 26 osób, zorganizowano Europejski Dzień
Języków Obcych. Jego celem było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej i zachęcenie
uczniów do nauki języków obcych.
Uczestnicy przygotowali interaktywne nagrania, w którym przedstawiali się w języku
angielskim; prezentowali popularne, angielskie zwroty tzw. „łamacze języka”; ilustrowali mini
słownik, prezentujący słowa brzmiące podobnie w języku polskim i angielskim; nagrywali
filmy, które uczyły wymowy trudnych ojczystych słówek; redagowali zwroty niezbędne do
przetrwania w ojczystym kraju uczniów oraz przygotowali prezentacje na temat osobliwych
zwyczajów panujących w Polsce, Francji i Anglii.

Zespół Szkół nr 7
Szkoła 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!), projekt
ten 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 2014., a zakończył się 31 sierpnia 2016.
W dniach od 1 do 5 lutego 2016 roku cztery uczennice gimnazjum pod opieką pana Pawła
Zawadzkiego i pani Iwony Ignaczak wzięły udział w mobilności do College Edouard Herriot w
Lucé we Francji. Młodzież brała udział w wykładzie dotyczącym sztuki robienia witraży
w Międzynarodowym Centrum Witraży (The International Stained-Gass Centre), zwiedzała
katedrę z której słynie Chartres (Cathédrale Notre-Dame de Chartres). W grupach
międzynarodowych uczestniczyli w warsztatach poświęconych nauce programowania za
pomocą programu SCRATCH oraz pracowali także nad uaktualnieniem strony internetowej
projektu. Mieli możliwość uczestniczenia w wybranych lekcjach. Uczennice z Chorwacji
zaprezentowały wyniki pomiarów zanieczyszczeń, które kilka miesięcy wcześniej odbyły się
w szkołach krajów partnerskich. Udali się także na wycieczkę do jednego z najpiękniejszych
zamków nad Loarą - Château de Chambord.
W dniach od 21 do 28 maja 2016 pan Maciej Głowacki, pani Iwona Ignaczak i pan Paweł
Zawadzki wraz z 3 uczniami gimnazjum odwiedzili szkołę partnerską - Základní škola a
Mateřská w Kladnie w Czechach. Podczas pobytu odbywały się zajęcia warsztatowe w
grupach międzynarodowych, uczestniczono w wykładach o tematyce ekologicznej, odbyła
się wycieczka do fabryki LEGO oraz zwiedzano stolicę Czech – Pragę. Tydzień spędzony
w Czechach był podsumowaniem 2-letniego projektu.

Zespół Szkół nr 9
W dniach 23-30 kwietnia 2016 r. 12 uczniów Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu
pod opieką nauczycielek: Anny Grzybowskiej i Katarzyny Karolak pojechało, po raz kolejny,
z wizytą do zaprzyjaźnionego Galilei-Gymnasium w Hamm (Niemcy) w ramach wymiany
szkolnej. Podczas tygodnia wymiany młodzież realizowała wspólny projekt: 'Pizza, Bratwurst
und Pierogi - we want come more ...... Europa', w ramach którego uczniowie rozmawiali o
stereotypach i nakręcali krótkie filmy ilustrujące istniejące przekonania. Ponadto strona
niemiecka przygotowała na czas spotkania bogaty program. Odbyły się: gry i zabawy
integracyjne, wizyta w ratuszu u nadburmistrza miasta, wycieczki do takich miast jak: Soest,
Münster połączone ze zwiedzaniem miasta i skansenu Mühlenhof, a także grą uliczną. Dużą
atrakcją było zwiedzanie stadionu Signal – Iduna w Dortmundzie. Młodzież mieszkała u
niemieckich rodzin swoich kolegów i koleżanek, których poznali już wcześniej, we wrześniu
2015 goszcząc ich także przez tydzień w swoich domach i realizując wspólny projekt: „Nasz
wolny czas”. Wyjazd do Hamm i programy realizowane w Kaliszu i w Hamm zostały
dofinansowane przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

W ramach przygotowań do wymiany młodzieży (partnerska szkoła Our Lady’s Catholic High
School) przez Beatę Antczak, nauczycielkę Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu,
zaplanowano wizytę. Terrego Mattinsona - koordynatora ze strony angielskiej, w Kaliszu.
Powstał również profil na facebooku dla uczestniczącej młodzieży, a uczniowie przygotowali
prezentacje multimedialne o sobie celem zaprezentowania się uczniom z Preston, oraz
przygotowywali plan wizyty uczniów z Preston w Kaliszu.

II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
Młodzież oraz nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w
Kaliszu od lat współpracują ze szkołą Berger Scholengemeenschap w Bergen w Holandii.
Współpraca polega na corocznej wymianie młodzieży.
W roku 2016 w wymianie wzięło udział razem 20 uczniów, po 10 z każdej ze szkół oraz po
2 nauczycieli.
W dniach od 4 do 8 kwietnia holenderscy uczniowie odwiedzili Kalisz. Poza poznaniem
szkoły w programie pobytu znalazły się też: spacer i zwiedzanie Kalisza, wycieczka do
Warszawy (zabytki Starego Miasta, Centrum Kopernika, Wilanów), praca na projektami,
które zostały przedstawione podczas rewizyty w Bergen, udział w zajęciach lekcyjnych,
prowadzenie zajęć przez nauczycieli holenderskich.
Z kolei od 6 do 11 czerwca do Bergen pojechali kaliszanie. Gospodarze zapoznali gości z
miastem Bergen i jego okolicą, zorganizowali wycieczkę do Amsterdamu, Micropii,
zaprezentowali przygotowane projekty dotyczące podobieństw i różnic między szkołami i
państwami. Ciekawym doświadczeniem był też udział w lekcjach.
Od 2004 roku liceum współpracuje również ze szkołą Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha v Martin na Słowacji. W dniach od 21 do 24 marca 2016 r. kaliską szkołę odwiedziła
3-osobową delegację szkoły z Martina, w tym obecną dyrektor, Vladimira Damkova. W
związku ze zmianą władz szkoły wizyta dotyczyła uzgodnienia dalszych kierunków
współpracy między szkołami oraz realizacji wspólnych projektów.
Obejmowała również spotkanie z Prezydentem Miasta Kalisza Panem Grzegorzem
Sapińskim. Goście brali udział w dniu Patrona Szkoły (23 marca 2016 r.), który obejmował
imprezy: uroczysta akademia, Pokaz Talentów, mecze o Puchar Dyrektora II LO, wystawę
prac plastycznych i fotograficznych uczniów liceum.
Obecnie prowadzona jest e-mailowa korespondencja między wybranymi uczniami.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
W dniach 3-8 kwietnia grupa 12 uczniów oraz 2 nauczycieli wyjechało do miasta Martin na
Słowacji w ramach wymiany ze szkołą Obchodna Akademia. Grupa polska brała udział w
zajęciach językowych, kulturalnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, m.in. w
Wysokie Tatry.

W dniach 17-22 kwietnia grupa 25 uczniów oraz 3 opiekunów wyjechała do Holandii, do
miasta Haren w ramach wymiany ze szkołą Zernike College. Uczniowie brali udział w
zajęciach językowych, kulturalnych oraz sportowych. Młodzież polska i holenderska
zaangażowana w wymianę organizowała warsztaty kulturowe dla młodszych uczniów w
ramach „Kulturowego Maratonu” organizowanego przez szkołę. Uczniowie brali udział w
wycieczkach do Amsterdamu, skansenu Zaanse Schans oraz na wyspę Schiermonnikoog.
W maju gośćmi uczniów ”Kopernika” był 30-osobowy Chór i Orkiestra Liceo Scientifico e
Linguistico z Ceccano z Włoch.
W październiku 2016 III LO gościło kolejne grupy z wyżej wymienionych szkół w ramach
kolejnej wymiany. Grupa holenderska liczyła 37 uczniów oraz 3 nauczycieli, a grupa
słowacka 8 uczniów i 2 nauczycieli.
W ramach wymiany w naszej szkole zorganizowano Dzień Języków Obcych, prezentacje
krajów oraz warsztaty językowo-kulturowe. Grupy brały również udział w wycieczkach:
zwiedzanie Kalisza, wieża ratuszowa, Zawodzie, Gołuchów, Kłodawa oraz Toruń.

