
UCHWAŁA NR XLV/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 10 czerwca 2022 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 2022 r. 
poz. 559 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 Pani Anieli Michalak 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

Artur
Dariusz
Miecznikowski
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WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia *: Aniela Michalak

2) Data i miejsce urodzenia: --------------------------------------------

3) Miejsce zameldowania: ---------------------------------------------

Miejsce zamieszkania: ---------------------------------------------

4) Obywatelstwo: polskie

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

Mazowieckiego:

Aniela Michalak związana jest z Makowem Mazowieckim od 1 września 1957 roku, kiedy to 

rozpoczęła pracę w Państwowym Przedszkolu nr 1, jako nauczycielka. Już na pierwszy rzut oka widać 

było, że ma zamiłowanie do pracy z dziećmi. Zawsze była oddana im do reszty i potrafiła zarażać je 

swoją pasją. Posiadała niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i stale była wrażliwa na 

ich los. Zawsze była zaangażowana w swoją pracę. Sumiennie i rzetelnie wykonywała swoje obowiązki. 

W przygotowanie i prowadzenie zajęć wkładała wiele uczucia, czasu i wysiłku. Ponadto, cechowała ją 

szczerość w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami. Jej życzliwość i przychylność przekładała się na udaną 

współpracę zarówno ze współpracownikami z przedszkola, jak i z rodzicami dzieci. W swojej pracy 

stawiała na ciągły rozwój, bo uważała, że to jeden ze sposobów na wiarę w lepsze jutro w tamtych 

niełatwych czasach. Doskonaliła więc swoje umiejętności, nie tylko na polu zawodowym, ale i 

osobistym. Co ważne, potrafiła dzielić się swoją wiedzą. Posiadane przez nią kwalifikacje oraz 

doświadczenie w dużej mierze zdecydowały o tym, iż została kierownikiem praktyk, podczas 

funkcjonowania Studium Wychowania Przedszkolnego w Makowie Mazowieckim.

Aniela Michalak nie poprzestała jednak na rzetelnej i w całości oddanej dzieciom pracy. W 1981 

roku jako doświadczona nauczycielka z 28-letnim stażem pedagogicznym, po licznych rozmowach z 

ówczesnym Inspektorem Oświaty i Wychowania mgr Bogumiłem Dzwoniarskim, podjęła się niełatwego 

(zwłaszcza w ówczesnych latach) zadania - założenia Państwowego Przedszkola Nr 4 w Makowie 

Mazowieckim. Jednocześnie zadeklarowała pełną gotowość do pełnienia funkcji dyrektora tej placówki. 

Przedszkole to miało rozpocząć swoją działalność od 1 września 1981 roku. Było to dla pani Anieli 

bardzo trudne wyzwanie, któremu jak się później okazało, sprostała w sposób lepszy niż ktokolwiek 

przypuszczał. Można powiedzieć, że zrealizowała je wzorowo, mimo, że na każdym kroku musiała 

stawić czoła pojawiającym się trudnościom i problemom. Kluczową była konieczność przekształcenia, 

a następnie dostosowania budynku po Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy 

ulicy Przasnyskiej 11 do warunków przedszkolnych. Warto nadmienić, że budynek ten, z racji 

poprzedniej funkcji, nie był przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym celu konieczne 

były liczne remonty wewnątrz budynku. Z dwóch pokoi, po zburzeniu ściany działowej, powstała jedna 

sala do zajęć i zabaw dla dzieci. Konieczne było również przystosowanie łazienek do potrzeb dzieci w 



wieku przedszkolnym. Sytuację pogarszał fakt, że były' to przecież ciężkie czasy. Brakowało mebli oraz 

sprzętu AGD i RTV. Pani Aniela, dzięki swojej komunikatywności oraz operaty wności, nawiązała więc 

ścisłą współpracę z zakładem produkcyjnym ZREMB w Makowie Mazowieckim, który następnie został 

zakładem opiekuńczym tej placówki. Z uwagi na życzliwość Pani Anieli, w remoncie i przystosowaniu 

budynku do działalności pomagali również rodzice dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu. Z 

dniem 1 września 1984 roku Aniela Michalak odeszła na zasłużoną emeryturę, a w roku 2009 zmieniła 

miejsce zamieszkania przeprowadzając się do pobliskiego Zakrzewa w gminie Karniewo. Za swoje 

wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Aniela Michalak została wyróżniona 

wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to: 1. Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania trzeciego 

stopnia przyznana w 1975 roku, - nagroda Ministra Oświaty i Wychowania drugiego stopnia przyznana 

w 1980 roku, - nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce przyznana w 1982 roku. 2. Złoty 

Krzyż Zasługi. 3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Aniela Michalak swoje życie poświęciła 

nie tylko dzieciom, ale także naszemu miastu. Aktywnie działała na rzecz lokalnej społeczności i naszej 

Małej Ojczyny. Mimo, że urodziła się w Różanie, to sercem i czynami była związana z Makowem 

Mazowieckim. Przejawem jej lokalnej aktywności na rzecz mieszkańców jest działalność w ówczesnej 

Radzie Miasta, czyli Miejskiej Rady Narodowej. Działała w niej ponad 20 lat, a ostatni mandat radnej 

wykonywała podczas kadencji w latach 1978 - 1984. Opisane wyżej założenie przedszkola jest również 

wyrazem troski o nasze miasto i jej mieszkańców. Można powiedzieć, że Pani Aniela zostawała nam 

miejsce szczególne, które z powodzeniem do dziś realizuje funkcję kształcenia naszych najmłodszych 

pokoleń, a tym samym przyczynia się do wychowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 

Jest to bez wątpienia dar bezcenny, bo parafrazując słowa Jana Zamoyskiego można powiedzieć, 

że Makowianie tacy będą, jakie ich młodzieży chowanie. Pomimo, iż pani Aniela nie jest 

makowianką z urodzenia, to wrosła na stałe w historię naszego miasta i w pełni zasłużyła na 

szacunek jego mieszkańców swoją rzetelną oraz pełną oddania i poświęcenia pracą. Z uwagi na 

powyższą argumentację, stawiam wniosek o przyznanie jej odznaki „Za zasługi dla miasta 

Makowa Mazowieckiego”. Ze względu na stan zdrowia pani Anieli Michalak która choruje na 

alzheimera i przebywa w prywatnym domu opieki w Zelkach, proszę o wyznaczenie pani Anny 

Piątek (córka) do odbioru odznaki. Kontakt do Pani Anny Piątek: 663-566-229

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

05.05.2022 r.

(data)

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
ul. Moniuszki 6 

06-200 Maków Maz.
NIP 7571420377, REGON 55066830S

(pieczątka)


