
UCHWAŁA NR XIX/195/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 lutego 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami), w związku z § 69 ust.1 lit.b i ust.2 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 
(Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z dnia 01 października 2014r., poz. 5035), Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

1. PANI EWIE JAROSŁAWIE BUCZYŃSKIEJ
2. PANU WŁODZIMIERZOWI BUCZYŃSKIEMU.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu
i Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Państwo Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy są regionalistami szeroko propagującymi ziemię
swarzędzką, a w sposób szczególny postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Opublikowali ponad 150 artykułów w pismach regionalnych, wychodzących na terenie
gminy Swarzędz.

Są również autorami publikacji w pismach wojewódzkich i ogólnopolskich, takich jak :
„Kronika Wielkopolska”, „Kronika Powiatu Poznańskiego”, „Biuletyn Zespołu Parków
Krajobrazowych Wielkopolski”, „Wieści Akademickie” Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu.

Należy zaznaczyć, że ponad 300 artykułów dotyczy postaci Augusta Cieszkowskiego.
Artykuły te usystematyzowały wiadomości o Auguście Cieszkowskim.

Państwo E. i W. Buczyńscy byli współorganizatorami i uczestnikami kilku, w tym
międzynarodowych, konferencji naukowych. Działają na rzecz ochrony dziedzictwa
historycznego i przyrodniczego swojej okolicy.

Uczestniczyli w pracach nad tworzeniem i opisem: Cysterskiego Szlaku Rowerowego,
Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba. W
znaczący sposób przyczynili się do wzbogacenia infrastruktury turystycznej w gminie
Swarzędz (Aleja Filozofów w Wierzenicy, cmentarz rodziny von Treskow ).

Należeli do wąskiego grona osób najbardziej zaangażowanych w organizację obchodów
roku 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego w 2014 roku. Ich działania przyczyniły
się do upowszechnienia wiedzy o jubilacie i jego dokonaniach, co spowodowało wzrost
zainteresowania postacią hrabiego. Wartym podkreślenia jest też to, że dzięki ich
osobistemu zaangażowaniu wydarzenia rocznicowe miały charakter ogólnokrajowy. Ich
działania wyzwoliły inicjatywę innych osób i instytucji i dzięki temu między innymi
ufundowano pomnik Augusta Cieszkowskiego.

Państwo Buczyńscy współpracują z wieloma osobami i instytucjami w kraju i za granicą.
Popularyzują postać Augusta Cieszkowskiego, Wierzenicę i całą ziemię swarzędzką w
telewizji lokalnej i regionalnej oraz radiach Emaus i Merkury.

Za swoją działalność uhonorowani zostali m.in. odznaką honorową : „ Za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego" (2010r.), nagrodą Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014 i
statuetką "Wolontariusza Powiatu Poznańskiego" (2015r.).

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” Państwu
Ewie J. i Włodzimierzowi Buczyńskim jest w pełni uzasadnione.
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