
UCHWAŁA NR XXXVIII/482/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 18 maja 2017 r. 

 
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
 
 

Na podstawie § 1 i § 5 ust. 1 Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, 
stanowiącego załącznik Nr 10 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3324 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Rada Miejska Kalisza przyznaje Nagrodę Miasta Kalisza za 2016 rok w wysokości 
trzydziestu tysięcy złotych brutto: dr  Beacie Szymańskiej. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza oraz 
Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

               /…/ 
     Andrzej Plichta 

 
 
 
                
 
 
 
                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/482/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 18 maja 2017 r. 

 
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. 
 
 

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Kalisza dla dr Beaty Szymańskiej jest 
zgodny z Regulaminem przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącym załącznik 
Nr 10 do Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. 
 
Dr Beata Szymańska, kaliszanka, założycielka i dyrygentka Chóru Kameralnego 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, a jednocześnie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Po 
uzyskaniu matury i dyplomu II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej  rozpoczęła 
studia w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (obecnie Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na 
kierunku Edukacja Muzyczna.  
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze jako studentka pracując na stanowisku 
instruktora w Kaliskim Chórze Chłopięco-Męskim oraz w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Pleszewie. Po ukończeniu studiów otrzymała propozycję pracy 
na macierzystym Wydziale i kontynuuje ją do dziś. Podstawowe przedmioty 
dydaktyczne, które realizuje na Wydziale to dyrygentura chóralna, chór, seminarium 
licencjackie i magisterskie.  
 
W latach 1994-2007 prowadziła Kaliski Chór Akademicki Polifonia – założony przez 
prof. Jerzego Rubińskiego, w pracy którego główny nacisk kładła na współpracę 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. Z chórem Polifonia zrealizowała ponad 
80 koncertów.  
 
W roku 2001 uzyskała tytuł doktora w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych 
i wokalno-instrumentalnych na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy. 
 
Dr Beata Szymańska jest również dyrygentem Chóru Kameralnego Wydziału 
Pedagogiczno-Arystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, z którym od 20 lat realizuje swoje pasje i zainteresowania. Zespół tworzą 
studenci i absolwenci „Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej” WPA 
w Kaliszu, UAM w Poznaniu. Dorobek chóru to ponad 150 koncertów, podczas których 
prezentowany jest bogaty repertuar różnych epok muzycznych od renesansu do czasów 



współczesnych, uwzględniający bogactwo form – od programu a cappella po muzykę 
wokalno-instrumentalną.  
 
Chór Kameralny WPA UAM bierze udział w licznych konkursach i festiwalach, 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zdobywając wiele prestiżowych nagród. Jest 
doskonałą wizytówką nie tylko dla Uczelni, ale przede wszystkim dla Miasta Kalisza. 
 
W sukcesach Chóru nie sposób nie dostrzec jego założycielki i dyrygentki, która 
każdego dnia zaraża swą pasją i determinacją młodych ludzi, jednocześnie dbając 
o perfekcyjne przygotowanie Zespołu i stworzenie twórczej atmosfery, a przede 
wszystkim podejmowanie inicjatyw muzycznych, które spotykają się z niegasnącym, 
entuzjastycznym odbiorem publiczności i  na trwałe zapadają w sercach słuchaczy. 
 
Całokształt działalności dr Beaty Szymańskiej sprawia, że w pełni zasługuje na 
przyznanie Nagrody Miasta Kalisza. 
 
 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
              /…/ 
      Andrzej Plichta 

 
  
 


