
Uchwała Nr  XXXVI/234/2009  
 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” 

Panu  Henrykowi  Brodziszewskiemu 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXVI/234/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia  10  marca 2009 r. 

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” Panu Henrykowi 
Brodziszewskiemu  jest  w  pełni  uzasadnione.  Całe  życie  osobiste,  zawodowe  
i społeczne Henryka Brodziszewskiego związane jest z gminą Swarzędz.
          Po zakończeniu II wojny światowej podjął prace w Fabryce Mebli jako stolarz. 
Pasjonował się sportem – grał w piłkę nożną, uprawiał zapasy promując rodzinne 
miasto Swarzędz. Jako sportowiec zdobył :
– trzy razy tytuł mistrza Warszawy w zapasach,
– trzy razy tytuł mistrza Wojska Polskiego,
– sześć razy tytuł drużynowego mistrza Polski w zapasach,
– dwa razy tytuł wicemistrza Polski.
    Życiową  pasją  Pana  Henryka  Brodziszewskiego  jest  śpiew.  Swoją  chóralną 
przygodę  rozpoczął  bezpośrednio  po  zakończeniu  II  wojny  światowej  śpiewając  
w Chórze im. Dembińskiego oraz w chórze św. Cecylii przy kościele św. Marcina  
w Swarzędzu. Po otwarciu własnego zakładu stolarskiego wstąpił w 1958 roku do 
Chóru  Mistrzów  Stolarskich,  w  którym  przez  25  lat  pełnił  społecznie  funkcję 
wiceprezesa i przez następne 15 lat funkcję prezesa chóru, obecnie Stowarzyszenia 
Śpiewaczego  „Akord”  w  Swarzędzu.  Rozpoczynając  współpracę  z  Chórem 
„Concordia” z Ronnenbergu Pan Henryk Brodziszewski przyczynił się w znacznym 
stopniu  do  nawiązania  przyjacielskich  i  partnerskich  stosunków między  miastami 
Ronnenbergiem w Niemczech i Swarzędzem.
       Wciągu swojej wieloletniej pracy zawodowej Henryk Brodziszewski wykształcił 
wielu  uczniów  w  zawodzie  stolarskim.  Pracuje  społecznie  w  Cechu  Stolarzy 
Swarzędzkich, Chórze „Akord”, założył społeczny komitet budowy ul. Słowackiego, 
który w latach 1970-1980, przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy wybudował kanalizę 
sanitarną, deszczową, gaz, wodę, nawierzchnię asfaltową i chodnik w tej ulicy.     
      W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu, przewodniczącym 
Komisji  Kultury  i  Sportu  oraz  członkiem Komisji  Gospodarczej.  Był  aktywnym 
radnym, dbającym o nowe inwestycje i rozwój sportu na terenie gminy Swarzędz . 
Był  inicjatorem  powstania  Ligi  Wiejskiej,  która  do  dzisiaj  gromadzi  wielu 
miłośników i sympatyków sportu w gminie.
         Pan Henryk Brodziszewski jest obecnie na emeryturze. Jego pasją jest hodowla 
gołębi. Jego ptaki są wystawiane na ogólnopolskich wystawach.
Sześciokrotnie  Pan Henryk Brodziszewski  uzyskał  za  swoje  gołębie  tytuł  mistrza 
Polski i był wyróżniony jako hodowca. Także w ten sposób promował nasze miasto 
na terenie całego kraju.



       Za swoją działalność społeczną i zawodową Pan Henryk Brodziszewski otrzymał 
m.in. następujące wyróżnienia:
– „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”-1978, 
– „Zasłużony Działacz Kultury”-1983,
– „Zasłużony w Rozwoju Rzemiosła”,
– „Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśniczego”,
– „Brązowa Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej”,
– „Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej”-2009.

     Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz”  Panu Henrykowi 
Brodziszewskiemu jest w pełni uzasadnione.

                  


