
UCHWAŁA NR XXXI/253/2021
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 1990r. 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 w Makowie 
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 Panu Janowi Rutkowskiemu 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

HM
Dafriusz

Artur Miecznikowski
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego zasady 
i tryb nadawania odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia*:

Jan Rutkowski

2. Data i miejsce urodzenia:

12.06.1948 r. w Warszawie
3. Miejsce zamieszkania:

ul. Gen. Pułaskiego 16, 06-200 Maków Mazowiecki
4. Obywatelstwo:

polskie

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

1. Działał aktywnie jako organizator zjazdów absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim w latach: 2001, 2006, 2011 i 

2016.

2. Był aktywnym inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. 

Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Jest prezesem Zarządu tego 

Stowarzyszenia od początku jego istnienia, to jest od 2006 roku.

3. Był pomysłodawcą i organizatorem konkursów literackich i plastycznych, które 

spotkały się z licznym odzewem makowskiej młodzieży.

a) Konkurs literacko - plastyczny pt. „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” dla dzieci i 

młodzieży szkół makowskich (42 uczniów wykonało prace, które znalazły się w 

publikacji książkowej w 2009 r.)

b) Konkursy literackie o nagrodę przedwojennego nauczyciela i kronikarza miasta

Makowa, Izaaka Wesołka - 30 prac uczniów szkół makowskich



4. Przygotowywał materiały i współpracował nad publikacją książkową „Nasza Maria” 

wydaną w 2011 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Liceum, jak również „Księgą 

Jubileuszową 70-lecia szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie - 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim” w roku 2016.

5. Przyczynił się do wydania przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Geysztora 

w Pułtusku pracy makowianina Stanisława Dobosiewicza pt. „Gwara Makowa 

Mazowieckiego i okolic” w roku 2011.

6. Był współautorem pracy zbiorowej „Powiat Makowski. Ocalić od zapomnienia” tom I - 

2008 rok, tom. 11-2012 rok.

7. Koordynował tłumaczenia z j ęzyka j idysz na j ęzyk polski „Księgi Żydów Makowskich” 

oraz z języka angielskiego na język polski książek makowianina mieszkającego po II 

wojnie światowej w Kanadzie i Izraelu Dawida Azrieliego „O krok przed 

niebezpieczeństwem” i „Jubileusz 85 lat życia”.

8. Jest członkiem komitetu obchodów 600-lecia nadania Praw Miejskich dla Makowa 

Mazowieckiego. W 2017 roku zainicjował wydanie monografii „Dzieje Makowa” w II 
tomach. Monografia ta ma na celu uczczenie 600-lecia nadania praw miejskich dla 

Makowa Mazowieckiego (I tom oddany został do rąk czytelników w maju 2020 roku, a 

wydanie tomu II planowane jest na koniec kwietnie 2021 roku - ta dwutomowa 

monografia w większości sfinansowana została ze środków Stowarzyszenia Pomocy 

Liceum).

9. Pełni funkcję członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej. Inicjuje z 

TMZM wiele przedsięwzięć kulturalnych i społecznych na terenie Makowa 
Mazowieckiego. Wspiera inicjatywy prospołeczne organizowane przez Urząd Miasta i 

Miejski Dom Kultury Na każde życzenie Urzędu Miasta, bezinteresownie wykonywał 

remonty ławek na stadionie, wielokrotnie naprawiał kładkę nad „ turbiną” i konstrukcje 

drzewne nad zalewem.

10. Z jego inicjatywy sfinansowana została ze środków Stowarzyszenia Pomocy Liceum 

dokumentacja techniczna budynku Bożnicy Żydowskiej Bet Hamidrasz, dzięki czemu 

miasto Maków Mazowiecki mogło pozyskać dotacje ze środków Unii Europejskiej na 

pełne wyremontowanie tego zabytkowego budynku według zaleceń konserwatora 

zabytków. W budynku tym zlokalizowane zostało Centrum Dialogu Kulturowego 

„Dom Wesołka”.
11. Zorganizował sesję popularno - naukową pt. „Osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej 

- Curie i jej związki z Ziemią Makowską”, która odbyła się 7 kwietnia 2011 roku w 



budynku LO z udziałem profesorów z Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12. Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów LO z WAT zakończonych 

podpisaniem umowy o współpracy 20 kwietnia 2012 roku.

13. Pomagał w zorganizowaniu umundurowania dla 40 uczniów klasy wojskowej 

makowskiego LO, która występowała w nich w miejskich uroczystościach 

rocznicowych, takich jak: Obchody Święta Niepodległości, Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja w latach 2013-2016.

14. Był pomysłodawcą i inicjatorem działań na rzecz rewitalizacji zabytkowej dzwonnicy 

wraz z naprawą zegarów .Opracował i sfinansował dokumentację techniczną, dzięki 

której dzwonnica została wpisana w rejestr zabytków makowskich. Temat rewitalizacji 
dzwonnicy jest ciągle aktualny.

15. Wspomagał i wspomaga od momentu założenia parafię p.w. Św. Brata Alberta w 

Makowie Mazowieckim poprzez budowę Szopek Bożonarodzeniowych, pomoc przy 

dekoracjach kościoła z okazji świąt religijnych. W okresie probostwa ks. Zbigniewa 

Sajewskiego wspierał organizację różnorodnych imprez sportowych na rzecz dzieci i 

młodzieży z całego Makowa Mazowieckiego.

16. Należał do honorowego komitetu obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. Z tej okazji własnoręcznie 

wykonał i sfinansował pomnik upamiętniający to ważne wydarzenia dla całej 

społeczności makowskiej.

17. Był jednym z organizatorów w Makowie Mazowieckim Mistrzostw Polski w 

Podnoszeniu Ciężarów Kobiet w latach 2014 i 2015. Na obydwie imprezy wykonał 

profesjonalne podesty do podnoszenia ciężarów.

18. Brał udział w nawiązaniu kontaktów z Fundacją Azrieli z Kanady i Instytutem Yad 

Vashem w Jerozolimie. W ramach tej współpracy odwiedzają Maków studenci z 

Kanady, USA i Izraela.
19. W Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie pełni funkcję 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zawodzie cieśla, a w Cechu makowskim 

jest sekretarzem zarządu.

20. Przez wiele lat współpracował z Zespołem Szkół Zawodowych im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Makowie Mazowieckim, organizując dla uczniów staże w swojej firmie i 

przygotowując ich do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.



21. Zorganizował we współpracy z Urzędem Miasta Makowa Mazowieckiego w lecie 2017 

roku spotkanie z Ruth Freemson, Laureatką Nagrody Pulitzera w Centrum Dialogu 

Kulturowego. Laureatka wyraziła wsparcie przy tworzeniu 2 części filmu p.t. „Jedno 

miasto - dwie kultury”. Przekazała, również dla Domu Wesołka materiały ze swoich 

reportaży.

6. Oznaczenie wnioskodawcy: Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, założone w roku 2006.

30-12-2020 r.
(data) 

WG€¥ LICEUM 
irn' M.

w Makowie Mag.
(podpis wnioskodawcy***)

*w przypadku instytucji lub organizacji podać nazwę i rok założenia.
**wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest instytucja.
***w przypadku, gdy wniosek skład więcej niż jedna osoba, podpisy wnioskodawców 
przedkłada się na oddzielnej kartce, która stanowi załącznik do wniosku.

UWAGA:
Wniosek wypełnia się czytelnie - ręcznie pismem drukowanym, na maszynie lub komputerowo


