
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 

RADY MlEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 l"oku 

. . 

w sprawie ·nadania Odznaki" Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

"Na podstawie § l ust. 3 pkt l i ust. 4 uchwały Nr XXV1l48/2005 Rady 

Miejskiej w · Makowie Mazowieckim z dnia 23 . czerwca ·2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki " Za zasługi dla. Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

·trybujej nadawania uchwala się, co naStępuje: 

§ l 

. Nadaje · się Pani Janinie Marcie . WłoczkowskiejOdznakę ,,za zasługi dla- Miasta . 

. Makowa Mazowiecki~go" . 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj.ęcia. 

, . 


. ~Ir Pepłowski 
" .. 

. . 
.' .. . ' 

.: .: .. 



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 


"Za zasługi dla miasta Makowa Mazowieckiego" 


1. Imię i nazwisko osOby zgłoszonej do wyróżnienia 

Janina Marta Włoczkowska 

2. Data i miejsce urodzenia 

15 kwietnia 1929 r., Maków Maz. 

3. Miejsce zamieszkania 

06-200 Maków Maz., ul. Kilińskiego 15 

4. Obywatelstwo: 

Polskie 

5. Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz miasta 
Makowa Mazowieckiego: . . 

Pani Janina Włoczkowska jest jedną z najbardziej znanych mieszkanek Makowa. Od 
wielu lat prowadzi szeroka działalność związaną z upamiętnianiem historii miasta i jego 
mieszkańców. 

Z wykształcenia jest ekonomistką, od roku 1955 pracowała w PSS ,,społem" na 
stanowisku głównej kSięgowej. Później zatrudniona była w Wojewódzkiej SpÓłdzielni 
Spożywców wOstrołęce, gdzie była kierownikiem biura księgowoścL W pracy zawsze 
odznaczała się wielką surniennoś<;ią i zaangażowaniem zyskując szacunek swoich . 
przełożonych i współpracowników. Była kompetentna, uczciwa i koleżeńska, przysposobiła 
do pracy wiele młodych stażystek. Wielokrotnie Sw.oją mchową wiedzą wspomagała różne 
organizacje, min. sportowe, pełniąc społecznie funkcję księgowej. 

Po przejściu na emeryturę oddała się swojęj wielkiej pasj~ jakąjest utrwalanie historii 
swojego miasta i jego mieszkańców. Również w tej dziedZinie wykazuje się ogromnym 
zaangażowaniem i drobiazgowością. DZięki czemu zgromadziła wiele cennych materiałów, 
dokumentów i zdjęć z których szeroko korzysta młodzież szkolna, harcerze i inni mieszkańcy. 
To niezwykle cenna i ważna dla makowian działalność. Wiele lat temu p. Włoczkowska ' 
rozpoczęła spisywanie historii miasta, którą doprowadzilo do roku 1998. Ogromną zaletąjej 
pracy jest to, że zapamiętuje w niej zwykłych lu~o których łatwo , się zapomina. Spisała 

, również historie makowskich rodzin: Jaźwińskicli, Wloczkowskich, Sztomberskich, 

Tausie'Yiczów, Brajczewskich. Niektóre z tych nazwisk już w mieście nie występują, ale 

dzięki pracy p. Janiny pamięć o nich nie zaginęła. ' 


Pani Wloczkowska chętnie dzieli się swoimi wspomnien.iimii, uczestniczy w wielu 
.szkolnych projektach edUlc3cyjnych poświęconych tożsamości regionalnej. Dzięki jej pomocy 
i zaangażowaniu powstały liczne prace wykonywane przez uczniów Zespołu Szkół nr 2, 
m.in.: ,,Miejsca, które warto zobaczyć - Ludzie, 'których warto poznać. Szkolny przewodnik 
po MakoWie Mazowieckim"", ,,s*olna księga Żydów Makowa M3z0wieclciego", ,,Miej~. 
(nie)Pamięci Narodowej. Historia starego cmentarza parafialnego" i wiele innych. Wiele z 

" • tych prac nagrodzonych zostało w konkursach ogólnbpolskich. Pani WłOCzkOWS(ka wzięła ~eż 

," " J~ 




udział w projekcie zatytułowanym ,,Jedno miasto dwie kultury" upamiętniają!:ym 
makowskich Zydów. 

Od wielu lat jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej, 
uczestnicząc w p!'lCllCh Zarządu TMZM. Jest aktywna słuchaczką Uniwe.rsytetu Trzeciego 
Wieku oraz członkiem komitetu obchodów 90-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1. 

Za swoją pracę odznaczona została następują!:ymi odznaczeniami i medalami: 
- Brązowy Krzyż Zasługi, 1971 
- Odznaka ,,Zasłużony dla ,,społem'~, 1981 
- Srebrny Krzyż Zasług~ 1984 
- Medal za długoletnie pożycie małżeńskie 

Pani Janina Włoczkowska to prawdziwa zaangażowana w życie swojego miasta 
mieszkanka. Jest osobą znana i szanowaną, zgromadzone przez oiązbiory są prawdziwą 
skarbnicą wiedzy o życiu Makowa i jego mieszkańców. W pehń zasługuje na odznakę ,,Za 
zasługi "dla miasta Makowa Mazowieckiego". 

Data: .... ~.J....:.'~ .~J. ......~.1 
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Popieram stanowisko dotyczące nadania odznaki" Za zasługi dla miasta Makowa 
Mazowieckiego" dla 

1......r~~:~~..O.l~< ··· ...:.... ···.··.·............... 

. 2...... \.J.r.r-.... i'y...:.; ....... ..:.. .... ...... .. ... ... .. ..... .. ....... 
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