
Uchwała Nr XX/109/2008
 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 lutego 2008r.

w sprawie: nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

      Na podstawie Uchwały nr XLV/244/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 kwietnia 
1994 r.  w sprawie ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa Swarzędza” i  odznaczenia 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 

Panu Florianowi Fiedlerowi

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/109/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 26 lutego 2008 r.

Pan  Florian  Fiedler,  człowiek  renesansu  chciałoby  się  powiedzieć,  z  zawodu  pedagog, 
mistrz  stolarski  i  mistrz  rzemiosła  artystycznego  –  intarsji,  z  zamiłowania  historyk, 
regionalista, z postawy patriota i wielki społecznik. Jest przykładem człowieka niezwykle 
pracowitego,  kreatywnego  i  dynamicznego,  którego  działalność  znacznie  przekraczała 
zakresy  zawodowych obowiązków.  Pan Florian  Fiedler  od  początku swojej  działalności 
społecznej i zawodowej służył mieszkańcom Swarzędza. 
Wielką pasją pana Floriana Fiedlera jest działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej.  W  2003  r.  powołał  do  życia  Klub  Swarzędzan,  którego  zadaniem  jest 
„ocalenie od zapomnienia i zniszczenia wszystkiego, co swarzędzkie”. Pierwszym dużym 
przedsięwzięciem było przygotowanie Wieczoru wspomnień o powstańcach wielkopolskich 
ze Swarzędza. Przy współpracy członków Klubu zgromadzone zostały unikalne dokumenty 
powstańcze,  które  zostały  pokazane  na  wystawie  zorganizowanej  w  świetlicy  Cechu 
Stolarzy. W 2007 roku pan Florian Fiedler przygotował także wystawę na temat historii 
Cechu Swarzędzkich Stolarzy, która stała się zaczynem do powstania portalu internetowego 
Wirtualne Muzeum Mebla.

Działalność pana Floriana Fiedlera na polu odkrywania tajemnic i zagadek historii naszej 
Gminy, nie ma sobie równych. Prace badawcze nad tematami związanymi z  Powstaniem 
Wielkopolskim,  uwieńczone  publikacjami  zarówno  w  specjalistycznych  jak  i  szeroko 
dostępnych wydawnictwach,  doskonale  promują  nasze  Miasto,  budują  jego wizerunek i 
tożsamość i  co niezwykle cenne,  integrują społeczność naszego Miasta i  budzą dumę z 
przynależności  do społeczności  Swarzędza. Trzeba podkreślić  także fakt,  że pan Florian 
Fiedler  jest  pierwszym  historykiem  piszącym  o  historii  Powstania  Wielkopolskiego  w 
Swarzędzu.  Dzięki  szczegółowej  i  dogłębnej  wiedzy  pana  Floriana  Fiedlera,  mogliśmy 
wydać znakomity komiks o bohaterach Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu a także 
uczcić  pamięć  naszych  przodków  –  dzieci  swarzędzkich  przeciwstawiających  się 
germanizacji, skutecznie walczących o polski język w szkołach. Dzięki staraniom i uporowi 
pana Floriana Fiedlera postawiona została tablica upamiętniająca ten fakt.

Przyznanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Swarzędz” Panu Florianowi Fiedlerowi 
jest w pełni uzasadnione.


