IM MEMORIAM - Mieczysław Szułczyński [1927 - 2020]
W wieku 93 lat zmarł Mieczysław Szułczyński, geodeta, magister prawa
administracyjnego. Odszedł wspaniały człowiek, wzorzec profesjonalizmu,
kultury osobistej i koleżeństwa.
Urodził się w dniu 16 czerwca 1927 r. w Poznaniu, syn Franciszka i Tekli. Szkoła
średnia: Gimnazjum w Poznaniu – 1947 r. oraz Państwowa Szkoła MierniczoMelioracyjna po zmianie nazwy Liceum Miernicze w Poznaniu – 1949 r. (drugi,
powojenny rocznik absolwentów). W roku 1969 ukończył Wydział Administracji i
Prawa na Uniwersytecie Toruńskim filia w Gdańsku, uzyskując dyplom magistra prawa
administracyjnego (praca dyplomowa z planowania przestrzennego). W czasie okupacji
zatrudniony jako sanitariusz, a od 3 lutego 1945 roku ochotnik PCK. Pracę jako geodeta rozpoczął 15 lipca
1949 r. w Państwowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Oddział w Poznaniu, równolegle pracuje w
Technikum Geodezyjnym w Poznaniu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (1953-1958).
Od 1958 roku pracuje w Gdańsku, początkowo w Geoprojekt-Gdańsk, następnie w Wydziale
Komunalnym Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Geodezji pod kierownictwem Władysława Basisa. W latach
1961-1968 pracuje w Biurze Urządzania Lasów w Gdyni na stanowisku Głównego Geodety Oddziału. W
roku 1968 zostaje Kierownikiem Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Gdańsku, a po reorganizacji
Kierownikiem miejskiego biura ds. geodezji i kartografii oraz Geodetą Miasta Gdańska. Od 1 maja 1980 r.
pracuje w PWiK Gdańsk - m.in. jako specjalista ds. strefy ochronnej Straszyn. Ponadto prace eksportowe:
Irak (1974-1975) i Libia z OPGK-Kraków (1981-1983) oraz obsługa geodezyjna budowy Lotniska
Szeremietiewo w Moskwie – 1978 rok. W OPGK-Gdańsk zatrudniony jako inspektor kontroli wewnętrznej
(1984-1987). Na emeryturze od 1987 roku pracuje na zlecenie w firmie Geobis, UM Gdańsk Wydział
Geodezji - geodezyjna mapa numeryczna Gdańska oraz własna działalność gospodarcza do 2010 r.
Członkiem Stowarzyszeniu Geodetów Polskich zostaje 5 grudnia 1949 roku (wówczas Związek Mierniczych
Rzeczypospolitej Polskiej). Pełnił następujące funkcje:






sekretarz Zarządu Oddziału w Poznaniu (1951 – 1954);
sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku (1986 - 1989);
członek Zarządu Oddziału w Gdańsku (2004 – 2010);
członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Gdańsku (1977 – 1980);
członek Sądu Koleżeński Oddziału w Gdańsku (2010 – 2013).

Ponadto Szef Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału w Gdańsku - współautor opracowań
poradników (technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń oraz map dc. projektowych. Autor monografii:
Działalność społeczno-zawodowa geodetów na Pomorzu w okresie przedwojennym (1918 – 1939). Ostatnio
aktywny członek KOŁA SENIORÓW gdańskiego SGP
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Gdańsku. Podczas
Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego w dniu 2 czerwca 2016 roku uhonorowany „Dyplomem w dowód
uznania” wręczonym przez Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Panią Renatę Wypasek
za wieloletnie prowadzenie zajęć w gdańskim Technikum Geodezyjnym. Uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych czynności geodezyjnych (świadectwo GUGiK nr 6191 z dnia 26.06.1987 r.).
Odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Resortowe: Złota Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” i Medal „Za zasługi dla
obronność kraju”.
Odznaki NOT i SGP: Złota Odznaka Honorowa NOT, Diamentowa Odznaka Honorowa SGP (2008),
Dyplom Honorowy Zasłużonego Seniora SGP.
W 2017 roku uroczyście obchodzono 90-lecie najstarszego, aktywnego działacza SGP na Pomorzu.
Uhonorowany Medalem 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany, w związku ze złym stanem
zdrowia, podczas Gali Jubileuszowej dnia 7.02.2020 r.] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za
szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia dla najstarszego z grona 100 geodetów.
Zmarł w dniu 3 lipca 2020 r. w Gdańsku. Uroczystości żałobne odbyły się na Cmentarzu Łostowice w
Gdańsku w dniu 9 lipca 2020 r. Pochowany [nr kwatery 136/rząd 13/nr grobu 9] obok ukochanej żony
Heleny [26.01.1936-5.09.2019].

Wielce Szanowny Nasz KOLEGO MIECZYSŁAWIE,
Geodeci skupieni w Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu – ale
nie tylko ci - z którego Ty przed ponad 60 laty przeniosłeś się tutaj do Gdańska i tu swoim talentem,
pracowitością i umiejętnościami wyniesionymi niewątpliwie z Poznania, dałeś się poznać z jak najlepszej
strony i tak wiele uczyniłeś dla tutejszej geodezji, a przez to i dla całej tutejszej społeczności, a nadto byłeś
wieloletnim i niestrudzonym działaczem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dziś z wielkim smutkiem i żalem
Ciebie żegnamy.
Twoich zawodowych dokonań, znanych szczególnie Gdańskim Kolegom i nie tylko im, nie będę tu
omawiał, ale powiem tylko, że z Poznaniem, jego geodezyjnymi służbami komunalnymi i innymi
współpracowałeś wielekroć i zawsze z pożytkiem dla nas.
A całkiem niedawno, we wrześniu zeszłego roku na jubileusz 100 lecia Szkoły, dawnego Twojego
Państwowego Liceum Mierniczego w Poznaniu, którego absolwentem byłeś 71 lat temu, w 1949 roku w
drugim powojennym roczniku i w którym młodszym kolegom przekazywałeś tajniki naszego zawodu,
przesłałeś uczestnikom tych uroczystości – za moim pośrednictwem - Swoje pozdrowienia, jako bodaj jedyny
żyjący z tego rocznika i odebrałeś za to z wielkim aplauzem tak wiele pięknych życzeń i podziękowań.
A dziś pogrążeni w smutku i żałobie, od Wielkopolskich Geodetów i szczególnie od naszego Prezesa
Waldka Sztukiewicza, od Jurka Piotrowskiego, który ostatnimi czasy wydzwaniał do Ciebie, i od wszystkich
pozostałych.
Całej Twojej Rodzinie – składamy wyrazy szczerego współczucia, ale także nadziei, że może gdzieś
tam WASZ KOCHANY TATA, a NASZ WSPANIAŁY KOLEGA, chadzał będzie po niebieskich łąkach, a
nawet może będzie je mierzył. ŚPIJ W POKOJU DROGI MIECZYSŁAWIE, a ziemia którą tyle razy
przemierzałeś, niech Ci lekką będzie !
Artur Witkowski (SGP-Poznań) dn. 09.07.2020 r., godz. 11:30; Gdańsk, Cm. Łostowicki
Pożegnaliśmy Mieczysława – człowieka szlachetnego i wyjątkowego, wielkiego serca. Przyjaciela, Kolegę,
Geodetę i Nauczyciela.
Ceniony autorytet zawodu, z ogromną pasją zaangażowany w działalności społecznej, mistrz dla
młodzieży, kochający życie i ludzi…
Odszedł człowiek z którym chciało się rozmawiać i przebywać. I ta Jego uderzająca skromność, erudycja i
życzliwość. Niech spoczywa w spokoju.
Cześć jego pamięci!
Geodeci z Wielkopolski oraz Pomorza Gdańskiego

