
UCHWAŁA NR XXVIII/333/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Na podstawie § 2 ust. 5b Statutu Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 1928 ze 
zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr XXXVII/465/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie trybu 
przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2014 r., Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Pani Irenie Kuczyńskiej tytuł „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pleszewie i Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Irena Kuczyńska urodziła się 13 kwietnia 1949 roku. Dzieciństwo spędziła w Ostrorogu
(pow. szamotulski), a do Pleszewa przyjechała po ukończeniu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, by podjąć pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica, z którym
związana była przez całą swoją nauczycielską karierę. Cieszyła się sympatią i szacunkiem uczniów
oraz grona pedagogicznego.

W ruch „Solidarności” zaangażowała się już w pierwszych latach jego działalności i
współpracowała z nim do przemian ustrojowych w Polsce, co wymagało obywatelskiej odwagi z
uwagi na wykonywany zawód nauczyciela. W 1990 roku stanęła na czele zespołu redakcyjnego,
który reaktywował „Gazetę Pleszewską”. Był to  pierwszy po upadku PRL-u, lokalny miesięcznik,
a później tygodnik na Ziemi Pleszewskiej. Gazeta wydawana była początkowo przez Komitet
Obywatelski, a jej łamy promowały ideę wolności, demokracji. Tygodnik zaangażowany był
również w akcję społeczną związaną z pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce w roku
1989, bezpośrednio opowiadając się za kandydatami związanymi z ówczesną opozycją. Na
przestrzeni lat Gazeta Pleszewska stała się pierwszym i nowoczesnym źródłem lokalnych
informacji dla mieszkańców ziemi pleszewskiej, również dzięki współpracy, którą podjęła Irena
Kuczyńska z dużą grupą wydawniczą (obecnie POLSKA PRESSE).

Przez 26 lat, kierując gazetą, Irena Kuczyńska angażowała się w różnorodne inicjatywy
społeczne, kulturalne czy charytatywne. Stawiając na dziennikarską staranność i rzetelność,
kształtowała lokalną opinię publiczną, na pierwszym miejscu stawiając zawsze sprawy zwykłych
ludzi. Organizowała wydarzenia integrujące lokalną społeczność: plebiscyty, konkursy, akcje
charytatywne, czy rajdy rowerowe. I choć na redakcyjną emeryturę przeszła z końcem 2016 roku,
to wciąż pozostaje  korespondentką Radia Centrum, będąc pleszewskim głosem w kaliskiej
rozgłośni.

Bardzo ważnym ogniwem dziennikarskiej i regionalnej pracy Ireny Kuczyńskiej była
trwająca kilkanaście lat współpraca z gazetą Ziemia Kaliska. W jej redakcji współtworzyła kaliskie
środowisko wolnych dziennikarzy, na jej łamach przedstawiała tematy związane z Ziemią
Pleszewską. Zaangażowana była w unowocześnienie periodyku, dostosowanie jego formy do
potrzeb społecznych.

Obecnie o barwnych dziejach ziemi pleszewskiej pisze na swoim internetowym blogu,
który stał się istotnym źródłem wiedzy dla pasjonatów i badaczy lokalnej historii. Irena Kuczyńska
odkrywa albo przypomina na jego łamach osoby, wydarzenia i postaci związane z Małą Ojczyzną,
istotne dla Wielkopolski, często o charakterze nie tylko miejscowym, ale też regionalnym. Promuje
tradycje wielkopolskie, gwarę, a nawet kuchnię charakterystyczną dla poznańskiego. Aktualnie
swoją blogową działalność w ramach dziennikarstwa obywatelskiego rozwija także w powiecie
szamotulskim, z którego się wywodzi. Współpracuje tam z portalem lokalnym, a od stycznia 2018
roku swój blog irenakuczynska.pl planuje także wzbogacić o materiały z tego właśnie obszaru.

To jednak nie wszystkie aspekty działalności społecznej Ireny Kuczyńskiej. Aktywnie
współpracuje ona z Muzeum Regionalnym, promując ideę regionalizmu wśród młodych pokoleń.
Angażuje się także w działalność Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym
prowadzi zajęcia z języka rosyjskiego. Włącza się również w inicjatywy podejmowane przez
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Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, np. szkoląc przedstawicieli organizacji
pozarządowych w zakresie promocji ich działalności w mediach internetowych. W przeszłości,
jako rusycystka angażowała się w zakończone sukcesem przedsięwzięcie polegające na
sprowadzeniu do Pleszewa polskiej rodziny z Kazachstanu.

Prywatnie matka dwóch córek Oktawii i Marianny oraz syna Daniela, babcia czworga
wnucząt.
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