Projekt
DRUK NR 281

UCHWAŁA NR ……….
Rady Miejskiej Leszna z dnia ………………
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
dla księdza kanonika Kazimierza Pietrzaka
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust.1
ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)
oraz § 54 ust.2, § 55, § 56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., w sprawie uchwalenia
Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1999r., Nr 59,
poz.1252 ze zmianami) uchwala co następuje:

§1
Nadaje się księdzu kanonikowi Kazimierzowi Pietrzakowi
ODZNACZENIE
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

UZASADNIENIE DO :

UCHWAŁY NR ……………….
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA ………………..
w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna księdzu Kazimierzowi
Pietrzakowi
Ks. Kazimierz Pietrzak urodził się 9 lutego 1927 roku w Ostrowie. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk ks. abp Walentego Dymka 30 maja 1953 r. i rozpoczął
swoja posługę duszpasterską. Jako wikariusz pracował kolejno w Odolanowie,
Środzie, Krotoszynie i w dwóch parafiach w Poznaniu. W latach 1964 – 1971 jako
proboszcz prowadził parafię w Górce Duchownej.
1 kwietnia 1972 r. ks. mgr Kazimierz Pietrzak został mianowany pierwszym
proboszczem nowo powstałej parafii pod wezwaniem św. Jan Chrzciciela w Lesznie.
Utworzenie nowej parafii oraz mianowanie proboszcza przyczyniło się do podjęcia na
wielką skalę prac remontowych w kościele.
Ale prawdziwie i na szeroką skale zakrojone wyzwania przed nowym proboszczem
nadeszły z chwilą otrzymania pozwolenia na budowę nowego kościoła na Osiedlu
Przyjaźni, przy ul. Kąkolewskiej. W tych latach nie było łatwo uzyskać zezwolenia na
budowę kościoła, ale ks. Kazimierz nieustępliwie i wytrwale szturmował odpowiednie
urzędy, najpierw o wydanie zgody na budową, a następnie o ustalenie lokalizacji.
Zezwolenie wydane zostało 7 stycznia 1981 r. W poniedziałek 12 października 1981
r. parafianie z ks. proboszczem wkroczyli na teren budowy nowego kościoła przy ul.
Kąkolewskiej i rozpoczęli przygotowanie placu pod budowę. Przez następne 9 lat
trwała budowa kościoła po wezwaniem św. Antoniego. Nie były to lata sprzyjające
budowę obiektów sakralnych w naszym kraju. Mimo to, dzięki wielkiej ofiarności i
zaangażowaniu ks. Kazimierza Pietrzaka, a także wszystkich parafian św. Jana,
świątynia ta została wybudowana i jest dzisiaj prawdziwą dumą i ozdobą Leszna.
Uroczysta konsekracja odbyła się 13 czerwca 1990 r. a dokonał jej ks. abp Jerzy
Stroba.
Ks. Kazimierz Pietrzak położył także wielkie zasługi w staraniach i o przyznanie
kościoła św. Krzyża parafiom Leszna. Ks. abp Antoni Baraniak pismem z dnia 4
kwietnia 1975 r. zlecił ks. Kazimierzowi Pietrzakowi sfinalizowanie starań w urzędach
administracji państwowej o przejęcie kościoła św. Krzyża w Lesznie na rzecz
Archidiecezji. W ciągu dwóch lat ks. Kazimierz przeprowadził wiele rozmów w
Wydziałach do Spraw Wyznań w Poznaniu i Lesznie natrafiając często na
nieżyczliwe a nawet wrogie ustosunkowanie się przez władze państwowe do sprawy
przejęcia kościoła i wyremontowania go przez leszczyńskie parafie. Trudne były
także rozmowy ze zwierzchnikami kościoła polskokatolickiego, który był formalnie
właścicielem tego zabytkowego, ale całkowicie zdewastowanego kościoła.
Ks. Kazimierz Pietrzak doprowadził w końcu do pomyślnego rozwiązania tej sprawy.
27 grudnia 1976 r. podpisany został w Warszawie dokument, przekazujący kościół
św. Krzyża na wieczyste użytkowanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Otworzyło to
drogę do utworzenia kolejnej parafii w Lesznie.
Kolejną ważną sprawą dokonaną przez ks. Kazimierza Pietrzaka była budowa
kaplicy św. Kazimierza i Domu Parafialnego nowej parafii na Osiedlu Przylesie.
Prace budowlane rozpoczęły się w 1991 r. i posuwały się bardzo szybko. Już 16
czerwca 1993 r. ks. abp Jerzy Stroba dokonał uroczystego przyjęcia kaplicy, która
przez wiele lat pełniła funkcję parafialnego kościoła.

Przedstawione powyżej dokonania ks. kanonika Kazimierza Pietrzaka jako
budowniczego nowych kościołów w Lesznie w pełni uzasadniają wniosek o
przyznanie mu zaszczytnego tytułu Zasłużonego Obywatela Leszna.
W 2002 roku, po 30. latach proboszczowania, jeszcze w par. Św. Jana Chrzciciela
ks. Kazimierz Pietrzak przeszedł na emeryturę, ale przez wiele lat posługiwał w
kościele, przy ołtarzu w konfesjonale. Niestety od grudnia 2014 r. ciężka choroba
uniemożliwiła mu wychodzenie z mieszkania. W dniu 9 lutego 2016 r. ks. k. Pietrzak
skończy 89 lat.
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