XI Kwesta na ratowanie zabytkowych
kaliskich cmentarzy
w dniu 1 listopada 2011 r.
APEL
Szanowni Państwo,
Już po raz jedenasty w dniu 1 listopada w godz. 8.00 - 16.00 na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskie Kaliski Oddział Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Kaliszu, organizuje publiczną zbiórkę pieniędzy, z której dochód
przeznaczony zostanie na ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy. Po raz
pierwszy będzie można także złożyć datki do puszek siedzibie PTTK przy ul.
Targowej 2 w dniach 31 października i 2 listopada.
Kwestować będą, podobnie jak w latach ubiegłych - ludzie kultury znani aktorzy, bibliotekarze, artyści-plastycy, dziennikarze lokalnych mediów,
sportowcy oraz samorządowy, politycy, studenci i uczniowie. Każda z
kwestujących osób posiadać będzie oznakowaną puszkę oraz imienny
identyfikator.
Dzięki środkom finansowym uzyskanym z poprzednich zbiórek udało się
dofinansować koszty prac konserwatorskich przy renowacji grobów: Adama
Chodyńskiego - patrona kaliskich przewodników turystycznych i płk. Rafała
Zajączka położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej, a
także, grobu rodziny Daragana, z cmentarza prawosławnego przy ul.
Górnośląskiej. Przy udziale środków ze zbiórki publicznej Parafia św. Mikołaja
w Kaliszu wykonała remont więźby i pokrycia dachowego na kaplicy grobowej
Rodziny Żuczkowskich, gdzie pochowana została Zofia Hieropolitańska,
zasłużona dla kaliskiego muzealnictwa, naprawiono ogrodzenie przy kaplicy
Repphanów na cmentarzu ewangelicko – augsburskim.
Ze środków pozyskanych dzięki kweście w 2009 r. zleciliśmy
opracowanie projekt prac remontowo-konserwatorskich grobowca rodzinnego
wzniesionego około 1828 r. dla kaliskich Macedończyków - Myszkiewiczów
i Grabowskich oraz Katasanowów zlokalizowanego na cmentarzu
prawosławnym przy ul. Górnośląskiej. Tutaj spoczywają też doczesne szczątki
ostatniego Macedończyka Jana Rayko – Grabowskiego, właściciela księgarni
zmarłego w 1900r.
Ze zbiórek w latach 2009-2010 posiadamy łącznie kwotę 11.000 zł.
Niestety najtańszy wykonawca, wyłoniony w drodze konkursu zaoferował
cenę 17.000 zł. Obecnie więc będziemy zbierali środki na pokrycie tej różnicy,
ażeby móc przystąpić do realizacji prac. Wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu
zrealizujemy ten ambitny plan.

Zawiadamiając Państwa o powyższym, uprzejmie prosimy
o włączenie się do tegorocznej akcji. Każda złotówka przekazana na
rzecz odnowy nagrobków na zabytkowych kaliskich cmentarzach to
symboliczna cegiełka, pomagająca
zachować nasze bezcenne
dziedzictwo kulturowe.
Bliższych informacji o kweście udzielają: Kaliski Oddział PTTK,
ul. Targowa 2, tel. 62 598-24-33, 509-360-171 ( przyjmowanie zgłoszenia
kwestarzy ) oraz Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu ,
tel.62 50 49 700, 62 50-49-705.
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