
Uchwała Nr LIII/323/2010
 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia  2 marca 2010r.

w sprawie : nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 ze zmianami), w związku z § 69 ust.1 lit. b) Statutu Gminy Swarzędz oraz na 
podstawie Uchwały Nr XLV/244/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 kwietnia 1994 r. 
w sprawie ustanowienia „Honorowego Obywatela Swarzędza” i odznaczenia „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Swarzędz” 

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 

Panu Kazimierzowi Kulczakowi 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 

do uchwały nr LIII/323/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia  2 marca  2010 r. 

Pan Kazimierz Kulczak urodził się 6 lutego 1925 roku we Wrześni. W mieście tym 

ukończył szkołę podstawową oraz rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum. 

Edukację,  przerwaną  przez  zawieruchę  wojenną,  kontynuował  w Państwowym Liceum 

Pedagogicznym w Krotoszynie. 

W 1948 roku Pan Kazimierz Kulczak rozpoczął pracę zawodową już w Swarzędzu 

jako  młody nauczyciel  Szkoły  Podstawowej  nr  2.  W tym samym  czasie  studiował  na 

Wydziale Matematycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swarzędzka 

SP nr 2, której siedziba znajdowała się wówczas przy Placu Niezłomnych, na długie lata 

stała się drugim domem Pana Kazimierza (także w sensie dosłownym, bowiem mieszkał 

w budynku szkoły). W 1961 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 uruchomiona została 

nowa placówka oświatowa – Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W budynkach przy ul. Polnej, 

gdzie dziś znajduje się Gimnazjum nr 2, Pan Kazimierz Kulczak wykonywał  w sposób 

niezwykle  uczciwy  i  pełen  poświęcenia  pracę  etatowego  nauczyciela.  Zyskał  sobie 

szacunek przełożonych, kolegów i wychowanków. W 1978 roku, jako człowiek bezpartyjny, 

został  dyrektorem  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej.  Przejście  na  emeryturę  tak 

szanowanego i lubianego pedagoga w 1984 roku było uroczystością pełną serdeczności, 

podziękowań  i  żalu,  iż  kończy  się  droga  zawodowa  kogoś  niezwykłego.  Tak  bowiem 

powiedzieć  trzeba o  tym niezapomnianym i  godnym naśladowania  wychowawcy wielu 

pokoleń młodzieży. 

Pan  Kazimierz  Kulczak  mieszka  nadal  w  Swarzędzu,  uczestnicząc  do  dziś  

w różnych uroczystościach szkolnych, służąc radą i pomocą.

Pan Kazimierz Kulczak swoją postawą zawodową a także moralną zawsze kreował 

pozytywny wizerunek szkoły i  nauczycielskiej profesji.  Posiada ogromne doświadczenie 

zawodowe,  jest  człowiekiem  o  szerokich  kompetencjach,  wielkiej  otwartości  

i bezinteresowności. Przez całe swoje życie angażował się bez reszty w problemy dzieci 

i  młodzieży,  sumiennie  i  dokładnie  wykonując  powierzone  mu  zadania.  Cieszy  się 

niezaprzeczalnym autorytetem i szacunkiem społecznym. 



Prywatnie  Pana  Kazimierza  cechuje  wielka  życzliwość  dla  ludzi,  spokój  i  –  co 

wszyscy  podkreślają  –  niezwykła  skromność.  To  człowiek  praworządny,  o  ogromnej 

osobistej kulturze, żyjący zawsze zgodnie z dekalogiem, ojciec trójki wspaniałych dzieci. 

Uhonorowany dotychczas m.in.:

- Nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania (dwukrotnie),

-  wpisem  do  księgi  pamiątkowej  „Zasłużeni  dla  Oświaty  i  Wychowania”  Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu,

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 30-letnią, szczególnie wyróżniającą 

pracę  nauczycielską,

- Złotą Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przyznanie  tytułu  „Zasłużony  dla  miasta  i  gminy  Swarzędz”  Panu  Kazimierzowi 
Kulczakowi jest w pełni uzasadnione.


