
UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej wMakowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się pośmiertnie Panu Henrykowi Miecznikowskiemu Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

HMDariusz
Artur Miecznikowski

Id: CF74DB26-4B58-4666-AF7C-A0B21A259984. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia

Henryk Miecznikowski

2. Data i miejsce urodzenia

20.10.1924r. Horbów

3. Miejsce zamieszkania

4. Obywatelstwo

Polskie

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

Henryk Miecznikowski był wieloletnim kierownikiem księgami 
w Makowie Mazowieckim.

Przez długie lata prace w księgarni łączył z pracą społeczną w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Makowskiej. Członkiem 
Towarzystwa został w 1975 roku. Prezesem został w 1976 roku i 
pełnił tę funkcję przez 3. Kadencje do roku 1988.

Jego pomysłem było nawiązanie współpracy kulturalnej z 
Makowem Podhalańskim.



„Coś zaczyna świtać - napisał we wspomnieniach - czy to jest 
właściwy trop, ta jedna kartka. Pomysł trochę śmieszny, chociaż 
całkiem nowy. Czy warto z nim wystąpić? Może lepiej się nie 
ośmieszać. Każda nowa rzecz, osoba, melodia a nawet techniczna 
nowość jest przyjmowana z wielka rezerwą. Zresztą jest to całkiem 
uzasadnione. Lecz pomysł, chociażby był byle jaki, lepszy od 
żadnego, Warto więc wysondować co na to bliski współpracownik.

Mamy w Polsce drugie miasto o tej samej nazwie. Może warto z 
nimi nawiązać kontakt. Miasto starsze od naszego. Liczba ludności 
zbliżona, a herby kontrastem. Oni powinni mieć nasz a my ich ze 
względu na teren. Nasuwa się przypuszczenie, że zostały nam 
zamienione na skutek źle funkcjonującej poczty w zamierzchłych 
czasach. Skąd u nas znalazł się w herbie góral, skoro teren jest 
nizinny. Tak czy inaczej, warto trzymać się pretekstu. Wyślemy pismo 
zapraszające do nas, celem omówienia wątpliwości”.

Współpraca Makowa Mazowieckiego z Makowem 
Podhalańskim trwa nieprzerwanie od 1977 roku. Za czasów prezesury 
Henryka Miecznikowskiego była najbardziej „żywa”.

W ramach niej, młodzież, Orkiestra Dęta oraz twórcy Makowa 
Mazowieckiego wielokrotnie przebywali w Makowie Podhalańskim 
na zaproszenie tamtejszej władz. W Makowie Mazowieckim 
gościliśmy z Makowa Podhalańskiego zespół folklorystyczny 
„Makowska Polana”, kapele podwórkową „Szmalec Paka” oraz 
orkiestrę dętą.

Za popularyzację współpracy obu miast Henryk 
Miecznikowski otrzymał tytuł „Zasłużony dla Makowa 
Podhalańskiego”.

Nie należy zapomnieć o innych zasługach Henryka 
Miecznikowskiego w ramach pracy w Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Makowskiej.

To za jego prezesury:

• Zorganizowano sesję popularnonaukową z okazji 550. Rocznicy 
nadania praw Miejskich dla Makowa Mazowieckiego,



• Wydano Monografię „Maków Mazowiecki i ziemia makowska” 
z jego przedmową

• Wybudowano „Lapidarium” poświęcone pamięci makowskich 
Żydów,

• Współorganizowano „Dni Makowa”
• Zainicjował budowę Izby Regionalnej. (Zakupiono kontenery, 

które zostały przejęte przez miasto w 1990r.)

Działalność Towarzystwa polegała na szerokiej popularyzacji 
historii o ziemi makowskiej, na gromadzeniu materiałów: zdjęć oraz 
dokumentów historycznych, pobudzeniu młodego pokolenia do 
działalności twórczej (m.in. organizacja konkursu literacko - 
plastycznego pt. „Moje Miasto”), a także promowanie twórców 
związanych z ziemią makowską, m.in. Janusza Żerańskiego, 
Stanisława Morki, Bolesława Brzezińskiego i Alfreda Kohna.

We wszystkie te działania zaangażowany był Henryk 
Miecznikowski.

Henryk Miecznikowski wzniósł ogromny wkład w 
popularyzację współczesnej wiedzy historycznej i kulturalnej w 
Makowie Mazowieckim. Dzięki jego zaangażowaniu TMZM 
zrealizowało wiele ważnych inicjatyw. Był autorem wielu artykułów 
dotyczących historii i życia społeczeństwa Makowa, które ukazywały 
się w lokalnej i regionalnej prasie. Za jego prezesury praca 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej było bardzo wysoko 
ceniona przez Wydział Kultury i Sztuki w Ostrołęce oraz przez Radę 
Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury.

Działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej brali 
czynny udział w sesjach popularno-naukowych zorganizowanych w 
Łomży, Ostrołęce i w Warszawie, podczas których wygłaszali referaty 
dotyczące historii ziemi makowskiej.

Mając na uwadze zasługi Henryka Miecznikowskiego, uważam 
wniosek o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” za jak najbardziej zasadny.



Maków Mazowiecki,

1) Oznaczenie wnioskodawcy:

data

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki
...Y<0.j.- jpazowieęki.ę....

pieczątka podpis wnioskodawcy


