
Zarządzenie Nr 288/2017
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

§ 1.

Na  podstawie  §1  ust.1  zarządzenia  Nr  618/2016  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  
28 października 2016 r. w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” oraz  
§65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do
zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie
ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  (tj.  zarządzenie  
Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012 z późn.zm.) zarządza się,  
co następuje:

§ 2.

1. W uznaniu zasług dla Kalisza nadaję się tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza”: 
1) Bronisławowi Ekertowi,
2) Profesorowi dr hab. US Jackowi Łapottowi,
3) Beacie Sysiak,
4) Marcie Walczykiewicz

2. Charakterystykę uhonorowanych osób zawierają załączniki nr 1-4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Biura  Komunikacji  Społecznej  –
Rzecznikowi Prasowemu.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 288/2017

                                                                                                       Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                               z dnia 19 maja 2017 r.

Bronisław Ekert

Pan Bronisław Ekert urodził się 25 maja 1932 roku w Kaliszu. Swoją przygodę ze sportem
rozpoczął  w  1947  roku.  Początkowo  trenował  boks  w  klubie  sportowym  „Bielarnia”.
Pierwszą walkę pokazową w wadze papierowej stoczył  mając 15 lat w dniu 1 czerwca 1947
roku podczas meczu WZKS „Bielarnia”-„Ostrovia” Ostrów Wlkp. 

W 1952 roku został  powołany do wojska  i  stacjonował  w koszarach  w Krakowie,  gdzie
kontynuował  karierę  bokserską.  W  1953  roku  ukończył  pułkową  Szkołę  Podoficerską
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i został pomocnikiem dowódcy plutonu sportowego.
Tam też należał do klubu „Gwardia Wisła”, będąc jego członkiem zmienił jednak dyscyplinę,
z boksu przestawił się na gimnastykę sportową. Grał również w piłkę, jeździł na nartach. 

W 1955 roku, po powrocie z wojska do Kalisza, wrócił do KKS „Włókniarz” (dawny WZKS
„Bielarnia”)  i  został  kierownikiem  sekcji  gimnastycznej.  Uprawiał  gimnastykę  sportową,
początkowo jako zawodnik, później jako sędzia, instruktor, trener. Brał udział w pokazach,
zawodach,  obozach  sportowych.  Ukończył  trzyletnią  szkołę  trenerską  na  Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

W  swojej  karierze  ma  ponad  100  sędziowań,  m.in.  w  Ogólnopolskich  Zawodach
Gimnastycznych,  Mistrzostwach  Polski  Juniorów  kl.  I  i  II,  Wojewódzkich  Spartakiadach
Młodzieży czy Igrzyskach Młodzieżowych. W 1980 roku pojechał „pociągiem przyjaźni” 
na Olimpiadę do Moskwy, gdzie spotkał tyczkarza Władysława Kozakiewicza. 

Dwukrotnie odwiedził Grecję, był tam trenerem gimnastyki. W latach 1981-1985 pracował  
w klubie ARIS NIKEAS ATENY, a  w latach 1987-1989 w klubie JONIKOS ATENY. W
czasie pobytu poznał m.in. trenera Kazimierza Górskiego, a także piłkarza i trenera, Jacka
Gmocha. Po powrocie do kraju zorganizował przyjazd Kazimierza Górskiego do Kalisza.  
Był założycielem Koła Sportowego przy Szkole Włókienniczej w Kaliszu, Ogniska TKKF
przy Fabryce Firanek i Koronek „HAFT” w Kaliszu, „Gimnastyrio-Bruno” w Grecji. 

Pan  Bronisław  Ekert,  pomimo  sędziwego  wieku,  nadal  aktywnie  uczestniczy  w  życiu
sportowym naszego miasta. Nieprzerwanie od 25 lat prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej
dla  dzieci  i  młodzieży,  a  także  gimnastyki  dla  kobiet.  Przygotowuje  młodych  ludzi  do
egzaminu sprawnościowego, będącego częścią systemu rekrutacyjnego do szkół policyjnych.
W każde  działanie  wkłada  serce,  a  co  za  tym idzie  ogrom pracy,  energii,  pasji.  Zawsze
radosny i pełen humoru zaraża innych swoją witalnością. Może służyć za wzór nie tylko dla
młodych kaliszan. W 2000 roku został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Kalisza. 

W podziękowaniu za zasługi dla miasta i mieszkańców, z okazji 85 urodzin, uhonorowanie
Pana Bronisława Ekerta Medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, będzie wyrazem naszych
podziękowań za wybitną działalność społeczną. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 288/2017

                                                                                                      Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                     z dnia 19 maja 2017 r.

Profesor dr hab. US Jacek Łapott

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakład Studiów nad Społecznościami Lokalnymi.

Pan profesor Jacek Łapott jest z wykształcenia etnologiem-afrykanistą. Urodził się w Kaliszu,
ukończył  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Adama  Asnyka.  Większość  zawodowego  życia
związał  z  Muzeum  Narodowym  w  Szczecinie,  kierując  tam  przez  lata  Działem  Kultur
Pozaeuropejskich. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu zbiory Muzeum z tego zakresu należą
do największych w Polsce.

Był organizatorem i kierownikiem wielu wypraw do Afryki. Zdobył rzadko spotykaną w tej
dziedzinie  wiedzę  i  doświadczenie.  Na  Czarnym  Lądzie  przebywał  kilkanaście  razy
odwiedzając  dziesiątki  grup  etnicznych  w  prawie  wszystkich  państwach  na  północ  od
równika.

Po raz pierwszy pojechał tam w 1976 roku. Przejechał z północy na południe trasę 
13 000 kilometrów (Algieria,  Niger,  Mali,  raz jeszcze Niger,  Nigeria  i  Kamerun).  Dzięki
pokonaniu wtedy w Kamerunie tzw. Trasy Stefana Szolc-Rogozińskiego, muzeum kaliskie
wzbogaciło  się  o  100 sztuk eksponatów,  ukazujących kulturę społeczności,  odwiedzanych
przez tego podróżnika blisko sto lat wcześniej. 

Do  Afryki  wracał  jeszcze  wiele  razy.  Szczególne  miejsce  w  jego  badaniach  zajmuje
afrykańskie plemię Dogonów z Mali, z którym prof. Jacek Łapott utrzymuje kontakt do dziś.
Został także członkiem honorowym Association Malienne pour la Promotion et la Protection
de la Culture Dogon. 

Pod koniec lat 90. skoncentrował się na badaniach dotyczących afrykańskich społeczności
refugialnych,  stojących  wobec  wyzwań  współczesnej  rzeczywistości.  Poznał  wiele  grup
kwalifikujących  się  do  tego rodzaju  określenia,  takich  jak  –  Dogonowie  z  Mali,  Nuba z
Sudanu, Somba z Beninu,  Kirdi w Kamerunie,  Hadżeraj  w Czadzie,  Gagou na Wybrzeżu
Kości  Słoniowej  i  wiele  innych.  Aktualnie  rozszerza  swoje  zainteresowania  badawcze na
tematy  współczesnych  problemów  Trzeciego  Świata,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
Afryki.

Pan profesor Jacek Łapott jest autorem wielu publikacji na tematy afrykańskie, uczestnikiem
licznych konferencji, sesji naukowych. Mimo szeregu obowiązków przyjął zaproszenie 
i  przewodniczy  Komitetowi  Obchodów  Roku  Stefana  Szolc-Rogozińskiego  w  Kaliszu.
Podczas pobytów w naszym mieście chętnie spotyka się z młodzieżą, przekazuje wiedzę oraz
doświadczenie. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 3 
do zarządzenia Nr 288/2017

                                                                                                      Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                              z dnia  19 maja 2017 r.

Beata Sysiak

Pani Beata Sysiak ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w  Kaliszu  i  Wydział  Filologii  Polskiej  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Jest  również
absolwentką  Szkoły  Wyższej  im.  Pawła  Włodkowica  w  Płocku  na  kierunku  menadżer
oświaty.  Obecnie  pracuje  jako  nauczyciel  języka  polskiego  w  kaliskim  IV  Liceum
Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Jej kolejną aktywnością, poza pracą zawodową, jest działalność na rzecz rozwoju sportu 
osób  niepełnosprawnych.  Od  2005  roku  pełni  funkcję  prezesa  Klubu  Sportowego
Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu. Prowadzi w nim m.in. rehabilitację osób z dysfunkcją
narządu ruchu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Corocznie dla członków stowarzyszenia
organizuje obozy rehabilitacyjno-rekreacyjne, aktywizujące to środowisko. 

Chlubą naszego miasta, wielką satysfakcją Pani Beaty Sysiak, są wyniki sportowe osiągane
przez  zawodników  Klubu  „Start”  w  pływaniu  oraz  tenisie  stołowym.  Oprócz  laurów  na
poziomie  wojewódzkim  czy  krajowym,  zajmują  oni  wysokie  lokaty  i  przywożą  medale
mistrzostw  Europy,  a  także  świata.  Najbardziej  spektakularnym  osiągnięciem  jej
wychowanków było piąte miejsce Patryka Biskupa w pływackim finale 100 metrów stylem
grzbietowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich Rio de Janeiro 2016. Warto podkreślić,  że
dzięki  regularnej  rywalizacji  sportowej  niepełnosprawni  zawodnicy  doświadczają
rehabilitacji, osiągają sukcesy indywidualne, ale też promują Kalisz na całym świecie. 

Pani  Beata  Sysiak  angażuje  się  nie  tylko  w  działalność  Klubu  Sportowego
Niepełnosprawnych „Start”.  W latach 2009-2012 była członkinią komisji  rewizyjnej,  a od
2003 roku jest członkinią Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. W
okresie 2012-2016 przewodniczyła Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Kalisza. 

Za swoją działalność jest doceniana też poza środowiskiem osób niepełnosprawnych. 
W 2007 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta dla Działacza Sportowego.

Pani Beata Sysiak jest osobą, dla której największą nagrodą są osiągnięcia ludzi, na rzecz
których działa. Dlatego Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza” będzie wyrazem uznania całej
naszej społeczności dla jej dobroczynnego dzieła.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik nr 4 
do zarządzenia Nr 288/2017

                                                                                                       Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                     z dnia 19 maja 2017 r.

Marta Walczykiewicz

Doświadczona  i  utytułowana  kajakarka,  zawodniczka  Kaliskiego  Towarzystwa
Wioślarskiego.  Od  2002  roku  nieprzerwanie  członkini  kadry  narodowej  w  kajakarstwie,
reprezentantka Polski na wszystkich najważniejszych zawodach w tej dyscyplinie sportowej. 

Wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Świata. Mistrzyni Europy z 2013 roku. Złoty
medal wywalczyła w portugalskiej  miejscowości Montemor-o-Velho w konkurencji  K1 na
dystansie 200 m. W tym samym roku zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata w Duisburgu
w Niemczech. Jest prawdziwą multimedalistką Pucharu Świata oraz Mistrzostw Polski. 

Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, w Londynie w 2012 roku, a także w Rio de Janeiro 
w 2016 roku, gdzie zdobyła srebrny medal, co nie udało się wcześniej żadnemu z kaliskich
zawodników.

Pani Marta Walczykiewicz urodziła się 1 sierpnia 1987 roku w Kaliszu. Karierę zaczynała 
w 1996 roku, w wieku 9 lat, w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka”. Jej pierwszy
znaczący  sukces  to  zdobycie  brązowego  medalu  w  konkurencji  K1  na  dystansie  500  m
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

W 1998 roku zmieniła barwy klubowe i została zawodniczką KTW Kalisz. Od 2006 roku
reprezentowała Klub Sportowy „Posnania”,  jednak w 2010 roku postanowiła,  za namową
Lecha  Burcharda,  prezesa  KTW,  przy  wsparciu  Władz  Miasta  Kalisza,  powrócić  do
rodzinnego  miasta.  Tu  znalazła  znakomite  warunki  rozwoju  dalszej  kariery  sportowej.
Owocem  tych  zabiegów  był  olimpijski  paszport,  wywalczony  w  sierpniu  2011  roku  w
węgierskiej miejscowości Szeged, podczas Mistrzostw Świata w konkurencji K1 na dystansie
200 m.

Igrzyska  olimpijskie  w  2012  roku  w  Londynie,  chociaż  bez  upragnionego  medalu
indywidualnie, były zwieńczeniem dotychczasowej kariery Marty Walczykiewicz. Wspólnie 
z koleżankami z reprezentacji zajęła 4 miejsce w rywalizacji K4 na dystansie 500 m oraz 
5 miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na dystansie 200 m.

Ponadto,  pani  Marta  Walczykiewicz jest  osobą powszechnie znaną i  rozpoznawalną.  Była
dwukrotnie nominowana do plebiscytu organizowanego przez ogólnopolski dziennik Przegląd
Sportowy na dziesięciu najlepszych sportowców Polski,  co roku znajduje się w dziesiątce
najlepszych  sportowców  Wielkopolski.  Chętnie  włącza  się  w  akcje  charytatywne.  Jest
niekwestionowaną sportową twarzą Miasta Kalisza.

Swoją  postawą  oraz  licznymi  sukcesami  Pani  Marta  Walczykiewicz  wzmacnia  pozycję
naszego miasta na sportowej mapie Polski, a także doskonale promuje Kalisz w krajowym 
i międzynarodowym środowisku kajakarskim. Powyższe,  w pełni uzasadnia uhonorowanie
rekomendowanej Medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Prezydent Miasta Kalisza

/…/
Grzegorz Sapiński


