
UCHWAŁA NR VI/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn. zm., w związku z § 69 ust.1 lit.b Statutu Gminy Swarzędz, oraz na podstawie 
Uchwały nr LXII/560/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 
Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

PANI WANDZIE WASIK

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pani Wanda A. Wasik jest pisarką, poetką i malarką mieszkającą od dzieciństwa w naszej
Gminie, w Kobylnicy. Jest córką powstańca wielkopolskiego. Z wykształcenia jest historykiem
sztuki. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium
Plastyczne.

Blisko pół wieku temu, w 1968 roku Pani Wanda A. Wasik dała się szerzej poznać jako
osoba pisząca zamieszczając swoje utwory na łamach poznańskiego czasopisma
kulturalnego „Nurt” oraz w „Almanachu Wydawnictwa Poznańskiego”. Jej twórczość
prezentowana była również w Polskim Radiu. Będąc na emeryturze mogła więcej czasu
poświęcić pisaniu. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się jej trylogia: „Dzieciństwo
w Kraju Warty”, „Między łąką a ogrodem”, „Dojrzewanie w Słońcu”. To pisarska wizja przeżyć
osobistych a zarazem do pewnego stopnia dokument dziejów naszej Gminy. Inne jej utwory
pisane prozą to: „Spotkałam” (opowiadanie o Kazimierze Iłłakowiczównie), „Ona jest nasza”,
„Mój Orfeusz”, cykl opowiadań „Z podróży”, wydana w małym nakładzie w 1998 roku,
ostatnio wznowiona książka „Tajemnica Gór Świętokrzyskich – Kryptonim K-22”. Obok
twórczości prozatorskiej wydała bardzo uczuciowe tomiki wierszy: „Bosą Stopą”, „Szeptem”,
„Jak nefryt zielona”.

Pani Wanda Wasik również rysuje i maluje. Jej prace prezentowane były na licznych
wystawach w: Poznaniu, Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, Szreniawie, Stęszewie,
Koszutach, w Merlebach - Francja. Swoje dokonania twórcze wielokrotnie prezentowała na
terenie naszej Gminy, gdzie spotykały się z wielkim zainteresowaniem. Jest członkiem
Związku Literatów Polskich. 14 stycznia br. w Bibliotece Publicznej podczas wieczoru
autorskiego wręczono jej Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej Związku
Literatów Polskich.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty z życia Naszej Pisarki, Poetki i Malarki można śmiało
stwierdzić, że wnosi ona olbrzymi wkład w rozwój życia kulturalnego i intelektualnego naszej
Gminy. Popularyzuje naszą Gminę w regionie i kraju poprzez udział w programach TVP. Nie
ma najmniejszej wątpliwości, że Pani Wanda zasługuje na tytuł „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz”. Będzie to znakomite uhonorowanie jej twórczości.
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