
Uchwała Nr XXXVI/233/2009
 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 10 marca 2009r.

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

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 
142, poz.1591 ze zmianami),  w związku z § 69 ust.1 lit.  b)  Statutu Gminy Swarzędz,
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 

Pani  Barbarze  Antoniewicz

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXVI/233/2009

Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia  10  marca 2009 r. 

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz”  Pani Barbarze 
Antoniewicz jest w pełni uzasadnione. Całe życie osobiste, zawodowe i społeczne 
Barbary Antoniewicz związane jest z gminą Swarzędz. 

Pani  Barbara  Antoniewicz  ukończyła Liceum Pedagogiczne w Poznaniu, a 
następnie studia matematyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
jest  także  nauczycielem  dyplomowanym.  W  Gminie  Swarzędz  pracuje  40  lat  – 
najpierw  10  lat  w  Szkole Podstawowej Nr 2 i 30 lat w Zespole Szkół Nr 1, dawniej 
Zasadniczej  Szkole  Zawodowej,  gdzie  do  czasu  wybory  do  Rady  Powiatu 
Poznańskiego  pełniła  funkcję  wicedyrektora.  Dzięki  jej  inicjatywie  uruchomiono 
wiele szkół funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Barbara 
Antoniewicz była jednym ze współautorów koncepcji budowy nowego gmachu dla 
tej szkoły. 

Pani Barbara Antoniewicz przekazuje swoim wychowankom nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale także uczy kultury osobistej, pomaga odnaleźć się we współczesnym 
świecie i interesuje się ich dalszymi losami.

Od 1990 roku działa w samorządzie lokalnym. W latach 1990 – 2002 była 
radną Rady Miejskiej w Swarzędzu. Jako przewodnicząca Komisji Oświaty i członek 
Zarządu Gminy była współautorką koncepcji budowy pływalni w Swarzędzu, ścieżki 
spacerowej nad jeziorem, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola nr 4, rozbudowy 
szkoły w Wierzonce oraz budowy sali sportowej w Paczkowie.

Będąc  członkiem  Zarządu  Gminy  zainicjowała  prowadzenie  badań 
mammograficznych dla naszych mieszkanek. Dzięki jej inicjatywie przeprowadzono 
pierwsze takie badania na terenie gminy.

Pani  Barbara  Antoniewicz  cieszy  się  dużym  szacunkiem  swoich 
wychowanków i podopiecznych oraz uznaniem swoich kolegów nauczycieli. Zawsze 
pomagała młodzieży potrzebującej pomocy materialnej i wsparcia, bezinteresownie 
prowadziła  w  1997  roku  kolonie  dla  dzieci  dotkniętych  powodzią.  Za  swoją 
działalność  Barbara  Antoniewicz  została  odznaczona  i  wyróżniona  takimi 
odznaczeniami jak:



– Złoty Krzyż Zasługi,
– Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśniczego,
– Przyjaciel Klubu – przyznane przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 

PCK w Swarzędzu, 
– Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu,
– Honorowa Odznaka 80- lecia Klubu Sportowego Unia Swarzędz,
– Medal 350 – lecia Swarzędza,
– Zasłużony dla Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Gośliniacy” 

w Murowanej Goślinie 

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” Pani Barbarze 
Antoniewicz jest w pełni uzasadnione.




