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Zarządzenie Nr 524/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 zarządzenia Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” zarządza
się, co następuje:

§ 1
1. W uznaniu zasług dla Kalisza nadaje się tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza” dr. Jerzemu
Ryszardowi Madejczykowi.

2. Charakterystykę uhonorowanego zawiera załącznik  do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kalisza. 

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 



                                                                                                                                 Załącznik 
       do zarządzenia Nr 524/2021

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 września 2021 r.

Jerzy Madejczyk urodził się w 1949 r. w Radomsku. Tam też ukończył szkołę podstawową
i liceum.  Po  zdaniu  egzaminów  rozpoczął  studia  w  Śląskiej  Akademii  Medycznej,  którą
ukończył w 1976 r.
Pierwszą  pracę  zawodową  rozpoczął  na  oddziale  wewnętrznym  Górniczego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu Zdroju. Już jako młody lekarz zyskał bardzo dobrą opinię
swych pacjentów, stąd w okresie stanu wojennego górnicy jednej z kopalni poprosili dra
Madejczyka o opiekę medyczną w trakcie strajku głodowego.  Oczywiście nie odmówił
pomocy,  bo  krzywda  ludzka  zawsze  motywowała  go  do  działania  na  rzecz  poprawy
sytuacji potrzebujących.
Po  zdaniu  egzaminu  specjalizacyjnego,  w  1984  r.  rozpoczął  pracę  w  Zakładzie  Opieki
Zdrowotnej  w  Kaliszu,  w  przychodni  przy  ul.  Hanki  Sawickiej,  gdzie  wkrótce  został
kierownikiem  i  jest  nim  do  dnia  dzisiejszego.  W  trakcie  pracy  w  Kaliszu  zdał  egzamin
z zakresu medycyny rodzinnej, został również wice-dyrektorem ZOZ ds. lecznictwa. 

Na  co  dzień  zajmuje  się  szerokim  spojrzeniem  na  chorego,  łączeniem  symptomów
z zakresu wielu narządów i  układów oraz diagnozowaniem takich dolegliwości jak:  bóle
brzucha, bóle głowy, przewlekłe zmęczenie,  nadciśnienie tętnicze,  przewlekłe zapalenie
trzustki,  wirusowe  zapalenie  wątroby  (WZW)  i  innych  stanów,  które  trapią  pacjenta.
Udziela odpowiedzi na pytania nurtujące chorych, często kierując ich na specjalistyczne
leczenie. Newralgicznymi zaburzeniami, które diagnozuje dr Jerzy Madejczyk są choroby
serca  i  układu  krążenia,  choroby  układu  dokrewnego,  choroby  układu  moczowego,
cukrzyca  i  jej  powikłania,  choroby  układu  pokarmowego,  choroby  układu  kostno-
stawowego, choroby układu oddechowego, a także choroby wieku podeszłego. 

Jerzy  Madejczyk  nie  poprzestaje  jednak  wyłącznie  na  pracy  zawodowej.  Zawsze
interesowała  go  praca  społeczna,  dająca  sposobność  pomocy  innym,  dlatego  był
również  radnym  Rady  Miejskiej  Kalisza  trzech  kadencji  (w  latach  1998-2010).  Radni
obdarzyli go  ogromnym  zaufaniem  powierzając  mu  funkcję  przewodniczącego  Komisji
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  wszystkich  kadencji.  Ponadto  był  członkiem  Komisji
Rewizyjnej; Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu oraz Komisji  Infrastruktury, Rozwoju i  Integracji
Europejskiej.
W  1999  r.,  jako  przewodniczący  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej,  wspólnie
z  Zarządem  Miasta  doprowadził  do  restrukturyzacji  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej
w  Kaliszu.  Zarówno  w  pracy  zawodowej,  jak  i  społecznej  dbał  o  to,  aby  mieszkańcy
Kalisza byli  zadowoleni  z  funkcjonowania służby zdrowia,  a także aby najbiedniejsi  czuli,
że mogą liczyć na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka.

Od wielu  lat  jest  również  jednym  z  najważniejszych  członków  Stowarzyszenia  „Wszystko
dla Kalisza  im.  prof.  Jerzego  Rubińskiego”,  inicjatora  „Białych  Sobót”  w  Kaliszu  –  akcji,
której celem jest  nie tylko propagowanie  wśród mieszkańców zdrowego stylu życia,  ale
także umożliwienie szerszego dostępu do podstawowych badań profilaktycznych.

Dziś,  pomimo  wieku  emerytalnego  nadal  czynnie  pracuje  w  przychodni  i  choć  praca
pochłania mu większość czasu to nie wyobraża sobie życia bez pacjentów i troski o ich
dobro. Wartości, jakimi kierował się przez całe swoje życie, przekazał nie tylko dzieciom,
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ale i wnukom. Pewnie dlatego cała rodzina dra Madejczyka to uznani i szanowani lekarze
wielu specjalizacji.
Dr  Jerzy  Madejczyk  był  i  jest  nadal  otwarty  na  niesienie  pomocy  kaliszanom,  przede
wszystkim  tym  zagubionym  w  tak  trudnym  i  wyjątkowym  dla  wszystkich  okresie.  Niech
wyróżnienie  przyznane jego osobie będzie  szczególnym uhonorowaniem i  wyróżnieniem
wszystkich medyków stojących na okrutnym froncie walki – walki z chorobą.

                                                                                                                           


