
UCHWAŁA NR XXV/409/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w związku 
z uchwałą Nr XLIX/644/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki 
Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Miasta Kalisza: 

1) Stanisławowi Paraczyńskiemu, 

2) śp. Adeli Przybył, 

3) o. Waldemarowi Ułanowiczowi, 

4) Piotrowi Zasuniowi, 

5) Polskiemu Towarzystwu Historycznemu Oddział w Kaliszu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
/.../ 
Tadeusz Skarżyński 

Id: BF49BF41-4AE3-4081-BDC5-C02280C72403. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej Miasta Kalisza są zgodne z uchwałą Nr XLIX/644/2018 Rady
Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej
wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2074).

Stanisław Paraczyński – znany kaliski piekarz, od 1991 r. współwłaściciel Piekarni Stanisław Paraczyński
& Mirosława Paraczyńska, radny miejski czterech kadencji.

Prowadząc niełatwą działalność gospodarczą, państwo Paraczyńscy nie zapominają o czynieniu dobra, od lat
angażując się w pracę charytatywną, niosąc pomoc potrzebującym. Wspierają wiele stowarzyszeń, fundacji,
organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, instytutów naukowych, placówek kulturalnych, kościelnych, klubów
sportowych i osób prywatnych, mając na uwadze głównie dzieci z najuboższych rodzin.

W 2001 r. Stanisław Paraczyński był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank
Chleba”, ponieważ jak twierdzi „Wspólne realizowanie czegoś pożytecznego, z rodziną, przyjaciółmi, daje
satysfakcję i zadowolenie, mobilizując jednocześnie do dalszego działania. Najważniejsze jest to, aby pamiętać,
że trzeba się dzielić z innymi tym, co się ma.”

Pan Stanisław to także radny IV, VI, VII oraz VIII kadencji kaliskiego samorządu, angażujący się
w organizowanie przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Tematy bliskie jego sercu to przede wszystkim
współpraca z jednostkami pomocniczymi miasta, ale także stan nawierzchni i ulic na ukochanym starym
mieście oraz budowa kładki dla pieszych i rowerzystów przy moście kolejowym, na którą od lat niestrudzenie
zwraca uwagę władzom Kalisza.

Pan Stanisław to inicjator tradycyjnych już środowiskowych imprez oraz festynów. Niejednokrotnie
współorganizował Bieg Piastowski, którego trasa wiedzie z Zawodzia nadrzecznym wałem wzdłuż Prosny. On
sam pokonywał dystans tego biegu na rolkach, siłował się z chętnymi na rękę, a jako darczyńca fundował
uczestnikom pieczywo i upominki. Wspiera również Rodzinny Bieg Noworoczny, fundując strudzonym
uczestnikom smaczny poczęstunek. Jest także pomysłodawcą – organizowanego od kilkunastu lat przez Radę
Osiedla Rypinek, Zarząd Rejonowy LOK i Koło LOK „Piekarz” oraz Szkołę Podstawową Nr 13 – festynu pod
hasłem „Wszystkie dzieci są nasze”. W programie festynu są m.in. biegi, rzuty do kosza, slalom rowerowy,
strzelanie z broni pneumatycznej i konkurencje siłowe dla dorosłych oraz mistrzostwa Kalisza w ringo.
Piekarnia pana Stanisława uczestniczy również w jarmarkach Archeologicznych i Biesiadach Piastowskich
organizowanych w rezerwacie archeologicznym na Zawodziu.

Obok społecznikowskiej pasji Stanisław Paraczyński miał również sportowe hobby – strzelectwo oraz
wyczynową jazdę na rolkach. Uczestniczył w wielu 100-kilometrowych biegach, a także w biegach
maratońskich. I choć dzisiaj stan zdrowia pana Stanisława nie pozwala mu na dotychczasowe wyczyny, to
jednak sportowy duch pomaga mu w przezwyciężaniu barier niepełnosprawności, sprawiając, że staje się on
wzorem walki z chorobą.

Za swą wszechstronną działalność uhonorowany został wieloma tytułami. W 2015 r. wyróżniony został wraz
z żoną w konkursie „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik”, organizowanym przez Wielkopolską Izbę
Rzemieślniczą w Poznaniu. Obecnie nadszedł czas na przyznanie Stanisławowi Paraczyńskiemu Odznaki
Honorowej Miasta Kalisza.

Adela Przybył – nauczycielka, społeczniczka, radna miejska pięciu kadencji, przewodnicząca Rady
Miejskiej Kalisza w latach 2006-2010.

Z Kaliszem związała się w 1971 r., gdy po studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podjęła pracę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, w którym jako nauczyciel
polonista pracowała przez 43 lata. Edukując i wychowując kolejne pokolenia młodych kaliszan, znana była jako
osoba pełna oddania i dużych wymagań – wobec siebie i wobec licealistów. Jej uczniowie osiągali bardzo dobre
wyniki w nauczaniu, co potwierdzały egzaminy maturalne, egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne zarówno III
Liceum jak i Liceum dla Dorosłych.

Wysokie wyniki maturzystów potwierdzały nowatorski i twórczy model kształcenia przez panią Adelę, która
co roku przygotowywała młodzież do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursów o zasięgu
ogólnopolskim, regionalnym, miejskim i szkolnym. Wraz z koleżanką, biologiem przygotowała i wdrożyła
autorski program rozszerzony o program publicystyczny z informatyką ukierunkowaną na dziennikarstwo,
monitorując i dokonując ewaluacji cyklu kształcenia. Jako uznany autorytet pedagogiczny, z imponującą wiedzą
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i umiejętnościami prowadziła 8 pokoleń młodzieży (od klasy I do matury), harmonijnie współpracując
z rodzicami. Wykazując się bogactwem innowacyjnych form pracy w polskiej szkole, z rąk kuratora Leona
Skulimowskiego otrzymała tytuł profesora szkoły średniej. Podczas wieloletniej pracy ukończyła kilkanaście
form kształcenia podwyższających jej kwalifikacje zawodowe, w tym egzaminatora nowej matury i kursu
menadżerów oświaty. Przyzwyczajona do rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym
i socjalnym, propagowała i pielęgnowała poprawne zachowania, nie dopuszczając do redukcji osobowości,
dezintegracji wewnętrznej, alienacji i marginalizacji czy wykluczenia. Niwelując trudności wychowawcze,
wprowadzała psychoedukację w zakresie uzależnień, diagnozując przyczyny i ustalając kierunki działań oraz
tworząc „wzmocnienie pozytywne” ze strony szkoły.

Wiedzę tę i doświadczenie wykorzystywała także jako radna. Uzyskawszy mandat radnej, pełniła tę funkcję
przez pięć kolejnych kadencji (od 1994 r. do 2014 r.), w tym funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej Kalisza
w latach 2006-2010.

Czas transformacji był czasem niełatwym w zakresie konstruowania zasad i form funkcjonowania samorządu
lokalnego. Wymagał odwagi, nowatorskich rozwiązań, śmiałości i dalekowzroczności widzenia i sztuki
współpracy, zarówno w strukturach Rady, jak i funkcjonowaniu Urzędu Miasta. Dla radnych pokroju Adeli
Przybył był to wyjątkowo znojny czas, gdy trzeba było pracować nad tworzeniem nowych regulaminów
i uchwał, budżetów i statutów przy istniejących wówczas podziałach poglądowych i ideologicznych.

„Nie trzeba kłaniać się okolicznościom. A prawdy by za drzwiami stały” – taką była niewątpliwie dewiza
Adeli Przybył, gdy przewodniczyła różnym (w poszczególnych kadencjach) komisjom, poprzez Komisję
Rewizyjną; Edukacji, Kultury i Sportu; Statutową; Mieszkaniową i przewodniczenie całej Radzie Miejskiej.
Współpracowała i współorganizowała warsztaty naukowe dla szkół ponadgimnazjalnych
z pracownikami naukowymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Politechniki Łódzkiej i Wrocławskiej oraz z Francji.

W ramach przewodniczenia Radzie Miejskiej Kalisza i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zacieśniła
owocnie współpracę ze szkołami z miast partnerskich (Martin, Haumont, Hamm, Erfurt, Heerhugowaard),
patronując wymianie młodzieży z Holandią w ramach edukacji i praktyk dla szkół kaliskich. Opracowała także
program „Wczesna prewencja uzależnień wśród młodzieży, wychowanie przez sport i kulturę” dla Hamm
i Kalisza.

Jak bardzo owocna i bogata w działania była praca Adeli Przybył jako radnej miejskiej świadczą fakty.
Oddając się wielogodzinnej pracy społecznej, wierna zasadzie „non profit”, zaprezentowała się jako autorka
artykułów i reportaży w lokalnej prasie, a także autorka części publikacji książkowej „Służąc wspólnocie”,
napisanej dla uczczenia XX-lecia Samorządu Terytorialnego Kalisza.

W poczet zasług pani Adeli należy także zaliczyć doskonałą współpracę z Caritasem i powstającym wówczas
Domem dla Samotnych Kobiet, z Domem Pomocy Społecznej, Archiwum Kaliskim, Muzeum Okręgowym,
z warsztatami terapii zajęciowej i wieloma innymi organizacjami — głównie z Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi.

W matczynym i obywatelskim zatroskaniu by „to co wielkie” i „tych co wybitni” „ocalić od zapomnienia”
występowała o nagrody i wyróżnienia dla wielu osób i instytucji. W uzasadnieniu zawsze podkreślała ich
wpływ na życie społeczne, kulturalne, sportowe i moralne naszego miasta.

W 30. rocznicę powstania samorządu terytorialnego należy podkreślić ofiarną, wieloletnią pracę Adeli
Przybył, która z poświęceniem służyła naszemu miastu i jego społeczeństwu, nadając jej Odznakę Honorową
Miasta Kalisza.

Ojciec Waldemar Ułanowicz – gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kaliszu.

Ojciec Waldemar Ułanowicz w 2017 r. rozpoczął gruntowny remont kościoła wczesnogotyckiego z XIII
wieku p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu, którego zakończenie nastąpiło w grudniu 2019 r.

Kościół o.o. Franciszkanów to jedna z najstarszych świątyń w mieście nad Prosną, która powstała dzięki
fundacji Bolesława Pobożnego i jego żony, błogosławionej Jolenty. Pierwszy drewniany kościół został
ufundowany w 1256 r., natomiast rok później rozpoczęto budowę świątyni murowanej, która trwała kilkanaście
lat. Powstał kościół wczesnogotycki – z tego czasu zachowane zostało wydłużone prezbiterium ze sklepieniem
krzyżowo-żebrowym i ostrołukowymi oknami z kamiennymi maswerkami. W 1537 i 1559 r. obiekt został
zniszczony w wyniku pożaru. Ponownej konsekracji odbudowanego kościoła dokonano w 1632 r. W okresie
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porozbiorowym kościół uległ dewastacji. W 1864 r. przeprowadzono restaurację świątyni.

Głównym celem projektu, o którego realizację wnioskował ojciec Waldemar Ułanowicz, była ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez
przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich. Zaplanowane do realizacji działania przyczyniły się do
zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłynęły na
wzrost atrakcyjności turystycznej ziemi kaliskiej.

W 2017 r. rozpoczęto gruntowny remont kościoła. Prace prowadzono w ramach dwóch projektów: „Szlakiem
zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”, a także generalnego remontu wnętrza
kościoła wraz z osuszeniem. Podczas prac odkryto nieznane do tej pory freski, m.in. malowidło o rozmiarach
16 na 5 metrów, przedstawiające postać św. Krzysztofa z dzieciątkiem na ręku i kwitnącą lilią. Prawdopodobnie
pochodzi ono z przełomu XIII i XIV wieku. Malowidło znajduje się w prezbiterium na ścianie północnej.
Polichromia wykonana została na bardzo cienkim, gotyckim tynku o grubości 2 mm, przez który widać cegłę.
Do czasu odkrycia pokrywał ją tynk i warstwa farby olejnej o grubości 1 cm.

Odkryto także liczne krypty podziemne oraz bardzo interesujący zbiór numizmatów: m.in. srebrną monetę –
matapan, wzorowaną na weneckim groszu, najprawdopodobniej naśladownictwo południowosłowiańskie
z wieku XIII – bardzo rzadkie znalezisko z terenów ziem polskich, denar koronny Władysława Warneńczyka z I
połowy XV wieku, dwa Zygmunta Augusta z 1570 roku oraz unikatowy denar Kazimierza Wielkiego.

I nic w tym dziwnego, bowiem Ojciec Waldemar Ułanowicz to wielki miłośnik historii, od wielu lat
organizujący spotkania promujące dziedzictwo kulturowe Kalisza, w ramach których stale współpracuje
z kaliskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, popularyzując wiedzę dotyczącą
kościoła o.o. Franciszkanów.

Jest także współorganizatorem Orszaku Trzech Króli, który stał się jedną ze świątecznych wizytówek
Kalisza, a uczestniczą w nim tysiące wiernych, ponieważ jest dla kaliszan okazją nie tylko do odświętnego
przemarszu, ale przede wszystkim możliwością ukazania najmłodszym pięknych tradycji.

Ojciec Waldemar Ułanowicz jest również organizatorem koncertu „Kolęd Pełni” – projektu muzycznego
zainicjowanego przez młodych kaliszan oraz I Edycji Dni Księstwa Kaliskiego, która miała miejsce w sierpniu
2019 r., a współorganizowana była wraz ze Stowarzyszeniem Bolesława Pobożnego z Poznania i Bractwem
Rycerskim Ziemi Kaliskiej.

Ojciec Waldemar Ułanowicz to dobry duch kaliskiej świątyni, którego energia i życzliwość roztacza się
nie tylko na parafian, ale także licznie przybywających do kościoła gości. Zawsze otwarty na problemy
i potrzeby drugiego człowieka w pełni zasługuje na wyróżnienie Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Piotr Zasuń – menedżer i spółdzielca, prezes zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Kaliszu.

Od lat działa na rzecz rozwoju firmy, którą zarządza. W okresie całej kariery zawodowej dał się poznać jako
oddany współpracownik i kolega, dobry organizator, przełożony, propagator spółdzielczości i polskiej formy
własności w handlu.

Piotr Zasuń nieustannie poszerza sieć handlową pod marką „Społem” poprzez budowę nowych obiektów
i modernizację już istniejących, co wpływa pozytywnie na sposób zagospodarowania przestrzennego miasta
Kalisza i jego wizerunek. Nowe obiekty sklepowe, takie jak „Jubilat”, „Hanka”, „Tęcza”, „Delta” czy
„Polanka” to nowoczesne rozwiązania dobrze zaspokające potrzeby kaliszan, skutecznie konkurujące
z zachodnimi sieciami handlowymi, a jednocześnie zapewniające nowe miejsca pracy. Obecnie spółdzielnia
zatrudnia 465 osób.

Piotr Zasuń jest również współtwórcą Piekarni „Spomia” Sp. z o.o. Uczestniczył także w tworzeniu Spółki
Wodno-Ściekowej „Prosna”, zapewniającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z Kalisza.

Jako członek zarządu Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” im. prof. Jerzego Rubińskiego wiele czasu
poświęca też pracy społecznej, wspierając osoby niepełnosprawne i nieczynne zawodowo, starszych i dzieci,
a także współpracując z szeregiem stowarzyszeń i instytucji, wspomagając ich działalność. Do tego grona
należą: Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Miejski Klub Sportowy, Bank Chleba, Caritas, Rada Osiedla Czaszki
i Rogatka, Zgromadzenie zakonne Sióstr Nauczycielek św. Doroty, Zakon Ojców Franciszkanów, Polski
Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, żłobki, przedszkola i szkoły. Codzienna pomoc dla rodzin
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wielodzietnych i najuboższych na stałe wpisane są w mapę działalności firmy i jej prezesa. Kierowane przez
niego „Społem” wsparło także budowę domu opieki św. Matki Teresy z Kalkuty.

W okresie pracy zawodowej Piotr Zasuń doceniony został wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, takimi
jak: Brązowy Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Społem, Przyjaciel Dziecka i Prymus Spółdzielca. Ponadto,
w 2017 r. otrzymał odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Dziś nadszedł czas na
przyznanie Piotrowi Zasuniowi Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu

Powstało 17 października 1955 r., powołane uchwałą pierwszego walnego zebrania członków. Inspiratorką
powstania kaliskiego Oddziału i pierwszym jego prezesem została Aniela Wende. Od samego początku
członkami tej organizacji byli lokalni historycy, archeolodzy, archiwiści, muzealnicy i pasjonaci, którzy
upowszechniali historię Kalisza i regionu. Przez cały okres istnienia kaliska organizacja współpracowała
z wybitnymi historykami i archeologami, m.in. Henrykiem Samsonowiczem, Stanisławem Herbstem, Januszem
Tazbirem, Tomaszem Schrammem czy Aleksandrem Gieysztorem.

Oddział od momentu powstania był inicjatorem szeregu odczytów poruszających lokalną tematykę. Pierwszą
dużą inicjatywą, w której partycypował, była praca w ramach Komitetu Obchodów 1800-lecia Miasta Kalisza,
której efektem było wydawnictwo jubileuszowe „Osiemnaście wieków Kalisza”.

W roku 1958 kolejnym dziełem Kaliskiego Oddziału PTH było utworzenie w naszym mieście Studium
Historycznego Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Nauczycieli
Miłośników Historii, które miały rozwijać zainteresowania historią regionalną. Wykładowcami studium byli
pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania i Uniwersytetu Warszawskiego oraz
nauczyciele szkół średnich.

W kolejnych latach członkowie Oddziału zaangażowali się w przebieg ogólnopolskich obchodów tysiąclecia
państwa polskiego.

W ramach współpracy ze stacją archeologiczną Oddział podejmował uczestników I Międzynarodowego
Kongresu Archeologii Słowiańskiej, który odbywał się w Kaliszu we wrześniu 1965 r. W następnym roku
w ramach jubileuszu tysiąclecia, członkowie stowarzyszenia zorganizowali Sesję Regionalną Historyków.
Najważniejszym jednak efektem prac Oddziału w tym czasie było stworzenie „Rocznika Kaliskiego”,
wydawnictwa, które poruszało i do dziś kontynuuje tematykę historii miasta i regionu, ale również zagadnienia
z szeroko rozumianej kultury i nauki. Pierwszy tom rocznika ukazał się w roku 1968 i do dziś jego promocja
wpisuje się corocznie w życie kulturalne Kalisza.

W latach siedemdziesiątych, za prezesury Marianny Wrotkowskiej, zakończono prace nad dużą monografią
„Dzieje Kalisza” pod redakcją profesora Władysława Rusińskiego. Jej wydanie nastąpiło w 1977 r.

Bardzo ważnym elementem działalności Oddziału było doskonalenie nauczycieli. Efektem tego było
zorganizowanie I Sejmiku Historyków w Kaliszu we wrześniu 1976 r., na którym dyskutowano nad programem
nauczania historii w szkołach.

W roku 1983 staraniem Oddziału PTH w Kaliszu i profesora Rusińskiego ukazała się kolejna monografia,
„Kalisz. Zarys dziejów”. Natomiast rok później stowarzyszenie zorganizowało sesję popularnonaukową na
temat zburzenia Kalisza w 1914 r., w związku z przypadającą rocznicą tego wydarzenia.

Od roku 1985, za prezesury Henryka Wrotkowskiego, działalność Oddziału szczególnie owocna była
w kwestii akcji odczytowej. Było to możliwe dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym z Poznania,
Warszawy i Łodzi.

W 2000 r. prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu został Tadeusz Krokos, który
zorganizował pięć kół Oddziału – w Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, w Centralnym Ośrodku
Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie i przy Kaliskim Stanowisku Archeologicznym (związane
z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), które zrzeszają obecnie około
100 członków.

Kaliski Oddział PTH w latach swojej 65-letniej działalności zorganizował wiele sesji historycznych,
konferencji naukowych i popularnonaukowych. W ostatnich latach do najważniejszych należą: 90. i 100.
rocznica przysięgi żołnierzy I Batalionu Pogranicznego, 90. rocznica utworzenia Garnizonu Kaliskiego
i upamiętnienia losów 29. Pułku Strzelców Kaniowskich, 100. rocznica internowania legionistów Józefa
Piłsudskiego w Szczypiornie i uroczystości związane z Rokiem Stefana Szolca-Rogozińskiego.
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Cele Polskiego Towarzystwa Historycznego – budowanie świadomości historycznej i kształtowanie postaw
patriotycznych – realizowane są w Kaliszu oryginalnymi metodami edukacji historycznej i patriotycznej,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W zalewie kultury masowej, aby młodzi ludzie nie tracili wiedzy
o przeszłości, członkowie kaliskiego Oddziału PTH aranżują we współpracy z kaliskimi instytucjami
i organizacjami nieszablonowe przedsięwzięcia, jak konkursy: Regionalny Konkurs Wiedzy Śladami Stefana
Szolca-Rogozińskiego, Regionalny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Międzyszkolny Konkurs
Historyczny „Śladami Józefa Piłsudskiego w Kaliszu”, Sejmiki Historyczne, Rajd Szlakami Powstania
Wielkopolskiego czy niekonwencjonalne gry uliczne w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Nieocenionym wkładem kaliskiego Oddziału PTH w upowszechnianie historii jest szczególna dbałość
o edukację młodego pokolenia, odkrywanie przeszłości, utrwalanie pamięci narodowej, wzmacnianie związku
emocjonalnego z historią i kulturą narodową, regionalną i ziemi kaliskiej poprzez organizowane poza
wspomnianymi działaniami, sesje popularnonaukowe i konferencje dedykowane przedstawicielom rożnych
środowisk z dużym naciskiem na udział młodzieży.

W bieżącym roku Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego obchodzi 65-lecie swojej
działalności, to piękny jubileusz, który zasługuje na wyróżnienie Towarzystwa Odznaką Honorową Miasta
Kalisza.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński

Id: BF49BF41-4AE3-4081-BDC5-C02280C72403. Uchwalony Strona 5




