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Ludzie, których szanujemy
pozostają w naszej pamięci na zawsze.
Zostawili trwały ślad w naszych sercach.

Nauczyciel, historyk, doktor nauk humanistycznych. Jeden z najbardziej 

znanych Wągrowczan.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu z głębokim żalem 

żegna wspaniałego Dyrektora, życzliwego i niezastąpionego 

Wychowawcę, Nauczyciela - Człowieka wielkiej wiedzy i pracowitości,

całym sercem oddanego Młodzieży, szkole, miastu Wągrowiec.

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają

Młodzież, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Dyrekcja.

Nota biograficzna:

Absolwent Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu z 1966 r. ; UAM – Wydział 

Historyczny – 1976r.; doktorat UAM Instytut Historii – 2000r.

Praca zawodowa, społeczna, realizacja życiowych pasji:

- nauczyciel w szkole podstawowej w 1966r.- 1974 (w Mokronosach, 

Wągrowcu, Chojnie),

- 1974-75 pracował w Wydziale Oświaty i Wychowania w Wągrowcu,

- 1975-1980 – kierownik internatu w ZSZ nr 1 w Wągrowcu,

- 1980 – 2009 dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

(dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 2),

- 1998 – 2014 radny Rady Miejskiej, 2006 – 2014 - przewodniczący Rady 

Miejskiej,

- 1990 – 2013 redaktor Głosu Wągrowieckiego,



- autor wielu publikacji (5 obszernych książek, monografie, zeszyty historyczne, 

artykuły) opisujących dzieje Wągrowca, przewodnik po Wągrowcu.

Wieloletni  dyrektor  Zespołu  Szkół  Zawodowych  nr  2  w  Wągrowcu  (teraz

Ponadgimnazjalnych  nr  2)  w  swojej  działalności  pedagogicznej  kładł  nacisk  na

wychowanie  patriotyczne  przekazując  swoim  uczniom  informacje  o wyjątkowych

osobowościach w bogatej historii miasta i regionu. Jako badacz i miłośnik Powstania

Wielkopolskiego  i  historii  miasta  podejmował  inicjatywy  o  charakterze

wychowawczym:  obchody  rocznicowe  wybuchu  Powstania  Wielkopolskiego

nacechowane pierwiastkami patriotycznymi, odwołując się do autorytetów i wzorów

osobowych  -  nadawanie  imion  znanych  osobistości  lokalnych  salom  szkolnym,

wmontowanie  w  obrębie  budynku  szkoły  tablic  pamiątkowych  upamiętniających

ważne wydarzenia i osoby. 

Pielęgnując  sportowe  korzenie  szkoły  i  realizując  własne  zamiłowania  sportowe

podejmował  różne  działania  propagujące  sport  wśród  młodzieży,  m.in.:  inicjator

powiatowych spartakiad i różnych form współzawodnictwa, wieloletni sprawozdawca

prasowy wągrowieckich wydarzeń sportowych. 

Wielokrotnie  nagradzany  i  wyróżniany za  pracę  pedagogiczną,  działalność

społeczną oraz popularyzację szeroko rozumianego regionalizmu i historii miasta:

odznaczenia:

- 1977, 78, 89, 99 – nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

- 1982 – medal Za wybitne zasługi w rozwoju województwa Pilskiego.

- 1985 – Medal za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej w Szkole - SZS 

Zarząd Wojewódzki w Pile,

- 1986 – Złoty Krzyż Zasługi,

- 1997 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

- 1998 – Honorowe Wyróżnienie „Złoty Kaganek Historii” – Stowarzyszenie 

Popularyzacji Historii Szkolnictwa,

- 2003 – odznaka honorowa Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego,

- 2003 – Srebrny Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci”,

- 2001 – Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

- 2001 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski



- 2001 – Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” w dziedzinie 

kultura, edukacja i sport

- liczne odznaczenia LOK, SZS, OHP, MON, MKS „Nielba”

- liczne nagrody Kuratora Oświaty, wyróżnienia.




