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 Poznaj nasze ulice  
Pewnie niejeden mieszkaniec Szczypiorna zastanawiał się skąd wzięły się nazwy 

ulic na naszym osiedlu. Wszystkie ulice osiedla patrząc po prawej stronie od strony centrum 

Kalisza mają żołnierski charakter. Nie bez przypadku. To właśnie tutaj w czasach II RP w 

budynkach między innymi COSSW były koszary wojskowe. W ostatnim numerze 

dowiedzieliście się o ulicy 25 Pułku Artylerii. W tym numerze zapoznam was z ulicą 25 

Dywizja Piechoty. 

25 Dywizja Piechoty  (25 DP) pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Altera wchodziła w 

skład Armii "Poznań" gen. Tadeusza Kutrzeby. Była to wielka jednostka piechoty Wojska 

Polskiego II RP. Nawiązująca do powstańczej tradycji kaliska Dywizja Piechoty została 

sformowana w 1921 w trakcie reorganizacji sił zbrojnych. 

Jednym z oddziałów wspomnianej powyżej 25 Dywizji Piechoty był 29 Pułk Piechoty który  

zorganizowany został w listopadzie 1918 z trzech batalionów Okręgu Kaliskiego Polskiej 

Organizacji Wojskowej. Święto pułku obchodzi się 15 maja, w rocznicę wręczenia sztandaru.  

O tej ulicy więcej dowiecie się w następnym numerze! 

  Pozostałe informacje  
 Trwają prace przy Kaplicy Św. Barbary. Dzięki staraniom Rady Parafialnej oraz 

Rady Osiedla usuwany jest podest z przed kaplicy Św. Barbary. Prace polegają na 

usunięciu za pomocą koparki i młotów pneumatycznych starego podestu z lat 70- 

tych. W miejscu starego podestu zostaną zamontowane schody, które przez wiele 

lat znajdowały się w bliskiej odległości od kaplicy Św. Barbary.  

 Na ulicy Szczypiornickiej dzięki staraniom Rady Osiedla wyprofilowano zakręt i 

położono przez Zarząd Dróg Miejskich dywanik z powierzchni bitumicznej w 

celu poprawy bezpieczeństwa na tym ostrym zakręcie.  

 Na ulicy Gościnnej zamontowano 4 spowalniacze, które przyczynią się do 

zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy. Prosimy o uwagę i wolniejsze 

pokonywanie tej trasy.  

 20 listopada 2013 roku na boisku zamontowano dwa kosze do koszykówki. 

Prosimy o nie uwieszanie się na poręczach. W ten sam dzień ściągnęliśmy siatki 

na naszym boisku, które zostaną ponownie zawieszone wiosną 2014 roku. 

 Pozyskaliśmy 6 ławek, które zostaną zamontowane na boisku w parku wiosną 

2014 roku. Ławki w przerwie zimowej będą remontowane. Wszystkich chętnych 

do pomocy przy ławkach gorąco zapraszamy.  

 Jeszcze w tym roku odbędzie się w Izbie Pamięci Szczypiorniaka dzień seniora 

oraz prezentowany będzie wykład o Batalionie Pogranicznym stacjonującym w 

Szczypiornie w 1918 roku. 

Kontakt do przewodniczącego Rady Osiedla Szczypiorno  Edwarda Prusa- 601170953 

Opracowanie: Tomasz Chajduk 

Strona internetowa: http://szczypiorno.info 

Kontakt: tomaszchajduk@gmail.com 

 Tel: 601 846 767 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesięcznik Stowarzyszenia Szczypiorniak oraz Rady Osiedla         

                numer 8 (19)/ październik -listopad 2013 

Na kolejny numer musieliście poczekać trochę dłużej niż zwykle. Spowodowane to było w 

głównej mierze otwarciem Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. W numerze tym dowiecie się jak przebiegała uroczystość oraz prezentujemy 

obszerną fotorelacje z tego wydarzenia. Oprócz tego dowiecie się o sprawach bieżących 

naszego osiedla. 

 

 

  Izba pamięci została uroczyście otwarta   

 
Dnia 13 listopada 2013 roku 

o godzinie 18:00 odbyło się 

uroczyste otwarcie Izby 

Pamięci Szczypiorniaka i 

Legionistów Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Wśród 

zaproszonych gości był 

wiceminister 

sprawiedliwości Stanisław 

Chmielewski wraz z gośćmi 

IV Polskiego Sympozjum 

Penitencjarnego, Prezydent 

Kalisza Janusz Pęcherz, Jan 

Mosiński – radny sejmiku województwa wielkopolskiego, Pani Danuta Kalaman wraz z 

pracownikami COSSW oraz wiele innych znakomitych osobistości. Ilość wszystkich gości 

jest trudna do zliczenia, jednak według wielu uczestników uroczystości, w obchodach 

wzięło udział około 250 osób. Uroczyste otwarcie rozpoczął chór funkcjonariuszy Zakładu 

Karnego z Zamościa. Odśpiewano kilka piosenek patriotycznych. Jako pierwszy, gości 

przywitał przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno – Edward Prus. Następnie głos 

zabrał Tomasz Chajduk – prezes Stowarzyszenia Szczypiorniak.  
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Podczas uroczystości przecięto pamiątkową wstęgę, jako symboliczny akt oddania 

do użytku budynku Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Uroczystość uświetniły także wystrzały z armaty na zewnątrz budynku. 

Następnie swój popis wokalny zaprezentowała Pani Agata Górecka, która zaśpiewała pełną 

pieśń „Rozkwitały pęki białych róż”. Słowa uznania dla Izby Pamięci wyraził pan Stanisław 

Chmielewski, Janusz Pęcherz, Pani Danuta Kalaman, Grzegorz Sapiński i na sam koniec 

 Radosław Kołaciński. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Izby Pamięci przez 

wszystkich gości. Na zewnątrz na zgromadzonych gości czekała pyszna wojskowa 

grochówka. Poniżej przedstawiamy sponsorów, dzięki którym udało się w tak krótkim czasie 

wyremontować budynek Izby Pamięci: 

 

Zakład produkcyjno-usługowy Tontor 

Salon Sprzedaży okien – Drutex S.A. 

Skład budowlany CHATA – Kalisz 

Fundacja Leroy Merlin 

Barbara i Paweł Mazurkiewicz 

Mieczysław Kania – zakład stolarski 

Sebastian Klimkiewicz – zakład dekarski 

Krzysztof Stasiak 

Producent kostki brukowej – LIBET 

 

Wszystkich gorąco zapraszamy w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 14:00 na 

bezpłatne zwiedzanie Izby Pamięci w której zapoznacie się z historią naszej małej ojczyzny – 

Szczypiorna. Gorąco zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prośba o pomoc  
Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Szczypiorna o przekazywanie do 

Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego pamiątek 

związanych ze Szczypiornem. Chodzi o stare zdjęcia, dokumenty, stare dowody osobiste, 

afisze, gazety, medale, hełmy, łuski. Jeśli posiadasz materiały dotyczące klubu LKS Płomień, 

Agromy, Cmentarza Ukraińskiego czy też stare dokumenty dotyczące OSP Szczypiorno 

zgłoś się do nas. Interesuje nas wszystko co jest związane ze Szczypiornem! Materiały te 

umieścimy w Izbie Pamięci oraz stronie internetowej. 

Jesteśmy w trakcie poszukiwań sztandaru oraz kroniki OSP Szczypiorno. Jednak w chwili 

obecnej nikt niewie, gdzie znajdują się te cenne dla osiedla pamiątki historyczne. Jeśli ma 

ktoś wiedzę na ten temat prosimy o pilny kontakt (Tomasz Chajduk – tel 601846767). 

 

 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w SP 21  
 

Dnia 11 listopada br. z okazji 95 rocznicy 

odzyskania przez naszą Ojczyznę 

niepodległości uczniowie SP nr 21 w Kaliszu 

uświetnili miejskie obchody, prezentując 

montaż słowno-muzyczny „ Droga Polaków 

do Niepodległości” – pod kierunkiem E. 

Kovacs i A. Kot, film z tego przedsięwzięcia 

otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana 

Eugeniusza Łuczaka. 

Uroczystą msze świętą w intencji Ojczyzny 

celebrował delegat biskupa kaliskiego ks. 

Prałat Andrzej Latoń. Swoja obecnością w 

obchodach Święta Niepodległości 

zaszczyciły Nas: Władze Miasta Kalisza, radni, parlamentarzyści, organizacje kombatanckie, 

niepodległościowe, służby mundurowe, harcerze, bracia Kurkowi oraz młodzież z kaliskich 

szkół wraz z nauczycielami. 

W tym dniu uczniowie naszej szkoły objęli opiekę nad grobem siedmiu Legionistów Polskich 

znajdującym się na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Akt nadania w 

imieniu Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta 

Kalisza wręczył Pani Dyrektor Grażynie Stępniewskiej przewodniczący Wincenty E. 

Pawlaczyk. Społeczność uczniowska jest dumna z powierzonej im roli opieki nad tak 

ważnym miejscem pamięci narodowej. 

 

Oprócz tego w dniu 07.11.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu odbył się  III 

Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Poezji Patriotycznej zorganizowany z okazji 

Święta Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły. Celem konkursu było kształcenie potrzeb i 

nawyków czytelniczych oraz postaw patriotycznych uczniów, a także rozwijanie twórczych 

talentów. 

Gościliśmy dziesięciu uczestników z pięciu kaliskich szkół : SP nr 7, SP nr 8, SP nr 16,  SP 

nr 17 i SP nr 22. Uczestnicy przywitani zostali przez organizatorki konkursu, które wręczyły 

każdemu uczestnikowi kotylion. 


