
UCHWAŁA NR LII/719/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7321), w związku 
z uchwałą Nr XLVIII/631/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. 
poz. 968 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza Marcie Walczykiewicz. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 

Id: 4FA002FC-78EE-4AB0-AC71-3694D1AF2C0C. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

Wniosek o nadanie Marcie Walczykiewicz tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza jest zgodny 
z uchwałą Nr XLVIII/631/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania tytułu 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 968 ze zm.). 

Marta Walczykiewicz – kaliszanka, kajakarka, zawodniczka Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, 
wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, wicemistrzyni olimpijska z 2016 r., 
dwudziestosześciokrotna mistrzyni Polski.  

Urodziła się 1 sierpnia 1987 r. Karierę zaczynała w 1996 r. 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 r. zmieniła barwy klubowe i została zawodniczką KTW 
Kalisz. Od 2006 r. reprezentowała Klub Sportowy „Posnania”, jednak w 2010 r. 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 r. w węgierskiej miejscowości Szeged, podczas Mistrzostw Świata w konkurencji 
K1 na dystansie 200 m. 

Kolejne lata jej sportowej kariery były nieprzerwanym pasmem sukcesów. Pani Marta jest największym 
i najbardziej utytułowanym sportowcem miasta Kalisza w całej jego historii. Nikt nigdy przed nią 
nie zdominował swojej dyscypliny sportowej w kraju na okres 18 lat będąc regularnie Mistrzynią Polski 
w swojej koronnej konkurencji K1 200 m oraz zdobywając medale mistrzostw Polski w innych konkurencjach 
kajakowych. To ewenement na skalę takich mistrzów jak Adam Małysz czy Justyna Kowalczyk. 

Podkreślenia wymaga fakt, że ta niewątpliwie niewyobrażalna kariera sportowa uwieńczona wieloma 
sukcesami nie wymagała wyjazdu z rodzinnego miasta. Poza krótkim epizodem w klubie poznańskim, Marta 
Walczykiewicz odnosiła wielkie sukcesy nie tylko jako wychowanka Kalisza, ale jako mieszkanka grodu nad 
Prosną, trenująca na swojej ukochanej rzece. Udowodniła nam wszystkim, że nie porzucając Kalisza, 
mieszkając tu i trenując, można osiągnąć światowe sukcesy sportowe. 

Marta Walczykiewicz jest osobą powszechnie znaną i rozpoznawalną. Niejednokrotnie nominowana była 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 wzmacnia pozycję naszego miasta na sportowej mapie Polski, a także doskonale promuje Kalisz 
w krajowym i międzynarodowym środowisku kajakarskim. 

Za swoje zasługi została odznaczona Złotym Krzyżem za Zasługi dla Rzeczypospolitej, Prezydent Miasta 
Kalisza uhonorował ją również Medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, jednak Marta Walczykiewicz – ikona 
naszego miasta i niedościgniony wzór dla nas wszystkich – jak nikt inny zasługuje na tytuł Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Kalisza. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
Tadeusz Skarżyński 
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