
U,chWClrła Nr XV1/114/2019

RadV Powiatu KoJskiego

l dnia 26 września 2019r.

w sprawie: nadania tytułu honorowego, ;,Za Z,asługi dla Powiaty KoJskiego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia S czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t.

Dz. U. z 201'9 poz. 511) oraz § 2 Uchwa.ły Nr XXX1/198/2017 Rady Powiatu Kolsl<iego z dnia 23 lutego 2017

roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "li'! Zasługi dla Powratu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego

nadawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 poz. 1802), uchwala slę co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy "Za Zasługi dla 'Powiatu Kolskiego" dla Pana Kazimierza kasperklwlcza.

§z

Osoba, które] nadaje się tytuł honorowy ,,"ZaZi3lsługi dla Powiatu Kolskiego" otrzymuje Akt Nadania Tytułu

Honorowego oraz. statuetkę okcłłcznościową.

§3

Wykona nie uchwa ty powie rza się Zarządów iPowiatu Kolsk.iego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE
d o Uchwaly nr XVII 114 /2019

Rady Powl3tu Kolskiego

z d ni a 26 wrześn la 20'19r.

w sprawie: nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

W dniu 23 lutego 2017 roku Rada Powiatu Korskiego podjęła Uchwafę Nr XXXI/19B/Z017 'iN sprawi,E'
ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu j zasad jego nadawania.
Zgodnie z § 4 ust 1 niniejszej Uchwały przygotowanie projektu uchwalv Rady Powiatu o nadanie tytułu
honorowego jest zadaniem Komisji Honorowej. Ponadto zgodnie z § 5 ust. 6 Przewodniczący Komisji

przedstawia Radzie Powiatu Kol kiego przY8otowany przez Komisję Honorową projekt uchwały o nadanie
tytułu honorowego.

Wniosek o nadanie tytułu Honorowego ".la Zasługi dla Powiatu Kolski,egon dla Parta Ka·zimierza
Kasperk~ewicza w dniu 17 września 2019 roku złożył Starosta Kolski,

Kazimierz: Kasperkiewicz urodził się w Bielsku-'Bh3łej. W tym mieście ukończył też szkołę
pod stawową T Iie€'!um ogć lnokształcące . 5tud iowat filo log ię n ieml ecką 11a Un iwe rsytede Jagiellonski m 'iN

Krakowie (studia I stopnia), ClI pracę magisterską obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznanlu w 1954 roku. W czasie okupacji, w latach 1943~1945, pracował jako robotnik przymusowy na
Poczcie Głównej w Bielsku.

W 1954 roku, z tzw. nakazu pracy, rozpoczął pracę jako nauczyciel języka, niemieckiego w Szk,ole
Powszechnej i liceum Pedagogicznym w Grudziądz.u, a w latach 1955-1960 w Liceum Pedagogfcznym w
Świdnh:y Śląskiej. W 1960 roku zamlesakal IN Kole i uczył w Technikum Ekonomicznym i Liceum
Ogólnokształcący'm. Nauczał również wTechnikum Rolniczym w Kościelcu. W latach 1970~197S pracowat w
Fabrvce Materiałów iWyrobów Ściernych "Korund" jako kierownik Zakładowego Ośrodka Informacji
Technicznej i E'<anomicznej, W latach 1975-19S0 był pracownikiem etatowym w Wojewódzkim Komitecie
Stronrrlctwa Demokratycznego w Koninie. Po powrocie do zawodu nauczyciela w 1980 roku nauczał w
Zespole Szkół Zawodowych w Kole, skąd w 1990 roku przeszedł na emeryturę nauczycielską. Równolegle,
od 1970 roku; pracował jako tłumacz przysięgły języka niemleckiego, wpis.any na listę przy,sięglych
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Swoje źycie podporządkował nie tylko uczniem, ale także pracy społecznej. Byl działaczem
społecznym 'W Stronnictwie Demokratycznym. Przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Powiatowym
Zwtązku Nauczycielstwa Pol;skiego w Kole: w tatach 1963-:1966 był prezesem ogniska ZNP prz.y . echnikum

Ekonomicznym i S:z!kolePodstawowej nr 3 w Kole, a w latach 1982-1994 członkiem zarządu Okręgu .ZNPw

Konhlie. Dz.iałał W Fundacji Polsko-Nlemleckle Pojednanie, gdzie pomagał ludziom w uzyskaniu
odszkodowań za prace przymusowe W czasle okupacji. Przez trzy kadencje, w latach 1973-1988, był radnym
Miejskie] Rady Narodowej w Kole. W latach 1985 -1999 działał w Kolskim Towarzystwie Kulturalnym ~przez
dziewięć lat był sekretarzem redakcji wydawanego periodyku społeczrro-kujturalnego i,Ziem'a kolska"]. W
latach 2001-2006 był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła.,a po rozwiązaniu -w ~atach 2007~
2011 - założycielem i prezesem Stow.arzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nfWartą. Obecnie pełni funkcjr::
prezesa honorowego. Od l września 1995 roku był cztonkiem Del@gatury Wojewódzkiej w Koninie Głównej
Komisji Badania Zbrodnf, do chwili jej rozwfązallia - 30' stycznia 1977 roku.

Pod Jesc kierunkiem Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła I1/Wartą kultywowało działania w
zakresie: rozwoju lokalnej kultury; prowadzenia działalności wydawnic2e.j, opieki nad miejscami ważnymi
dla miasta i jego zabytkami, edukacji dziejowej regionu, promocji miasta. Brat aktywny udział W
opracowaniu tablicy ~nformacyjnej na cmentarzu parafiialnym i płyty CD "Nekropoli:a kolska". Nawiązał



..

współpracę z licznymi regionalnymi towarzvstwaml, z którymi stowarzyszenie utrzymuje kontakt do dnia
dzis iejszago.

Od 30 jat z<l'jmuje się regionalistyką. Badacz dziejów Koła l okolic, kolekcjoner wspomnień i rf;;·racji
ludzi związanych z Ziemią Kolską.

Dz:ięki niemu udało sie: U5 alić pełną listę rozstrzelanych lS listopada 1939 roku Polaków -
zakładników, wi~źniów z powiatu kolskiego, łącznie 56 nazwisk (na tare] tablicy widniało ich 19). Listę,

która była napisana, ręcznle tzw. gotykiem, odnalazł w Archiwum Panstwowym w Poznanlu.
Kaz,imierz Kasperkiewicz jest autorem ponad 180 artykułów, opublikowanych w prasie lokalnej i

r~gionalnej, współautorem wydawnictw: 6SD wydarzeń na 65D.lecie miasta Kofa (Koto 2012) i 110' lat

Orkiestry Dętej w Kole (Koło 2012). Auto em trzech opracowań: Miejsca iobiekty walki i pamięci z lat wojny
i .okupacji 1939-1945 w powiecie kolskim (Koło 2004), Towarzystwo .Śpiewaczo-Muzyczne "l.utnio" w fotach
19'92-2002 (Koło 2002), Kolskie biogramy (Koło 2012). Jest redaktorem i współredaktorem wydawnictw
zbiorowych; tłumaczem wstępów/przedmów z języka polskiego na język niemiecki do kilku pozycji
regionalistycznych dotyczących miasta Koła i powiatu kolskiego; inicjatorem wydania pracy Wesele ludowe

spod Koła Ignacego Ziębowkza (Koło 2000); autorem przedmów do zbioru fraszek Stanisława Gi;lI'emby i do

dwóch tomików liryków Zbigniewa Bagłńsklego: 12 biogramów w Słowniku bio.graficznym nauczycieH

Wielkopolski Wschodniej (Konin 2012). Od 2008 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego I,Rocznlka
Kolsklego", w którym prowadzi stałą rubrykę "Nowo,ś.ci regionaHstyczne".

Za swoją pracę odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Order-u Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem Komisji Edukacjf Narodowej oraz innymi odznaczeniami j medalami
pa m iątkowymi.

W 2007 roku uzyskał tytuł: "Kolska Osobowość" w plebiscycie czytelniczym zorganizowanvrn przez

PowIatową I Miejską Bibliotekę Publlczną w Kole. W 2008 roku, w uznaniu zasług dla kultury, otrzymał
Nagrodę Główną Wielkopol.skiego, Towarzystwa KulturalnegQ w Poznanlu wraz ze statuetką Pegaza, a w
plebiscycie na t,Człow.ieka :1G-lecia Miasta Koła i Powiatu Kolskiego" zwyc-ięźył w kategorii Działacz

społeczny. W 2017 roku podczas gali "Czesławy.20 7" otrzvrnat, w kategorii działania prospołeczne na rzecz

miasta Koła, Nagrodę Specjalną.

Kazimierz. Kasperkiewicz to postać nietuzlnkowa. Potrafi słuchać innych, zawsze ma czas dla
drugiego człowieka. Nieslychanie ciepły, o wysokiej kulturze osobistej 'oraz dutej skro" ności. Mimo
podesetego wieku nie zwalnia tempa pracy, wręcz przeciwnie, odkrywa dla mieszkańców lokalne tajernnlce.

W dniu 26 września 2019 roku Odbyło się pcsiedzenle Komisji Honorowej pod przewodnictwem

Starosty Kolskiego Roberta Krop·dłowskiego. Członkowie Komisji po szczegółowej' analizie biograficznej
Pana Kazimierza Kasperkiewicza, jego· dorobku oraz bezinteresownej działalności na rzecz społeczeństwa
Powiatu Kolskiego pO'lY ywnie ocenili wniosek złOŻony przez Starostę Kolskiego w sprawie nadania tytułu

honorowego "la ZaSługi dla Powiatu Kolski,ego" dla Pana Kazimierza Kasperkiewlcza, Osoba ta

całokształtem swe] dztałatności zawodowej oraz spolecznej prlyczynHa się do rozwoju i prornocji Powiatu

KOlskiego, zatem podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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