Projekt
Druk Nr 528
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie nadania tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005 i 1079), § 11 ust. 2 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki uchwalonego Uchwałą
Nr LXII/635/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz. Urz. Woj.
Maz. z 29 stycznia 2020 r. poz. 1330) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/398/17 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 4 maja 2017 r. poz. 4291) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przychylając się do wniosku Kapituły, Rada Miejska nadaje tytuł: "Honorowy Obywatel Gminy Ożarów
Mazowiecki":
1. Panu Andrzejowi Bartkowskiemu.
2. Panu Jerzemu Andrzejowi Hulewiczowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, Uchwałą Nr XXXVIII/398/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku ustanowiła
tytuł: Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki, przyznawany za szczególne zasługi dla Gminy Ożarów
Mazowiecki.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje: Burmistrzowi, grupie co
najmniej 5 radnych Rady Miejskiej lub grupie co najmniej 100 mieszkańców.
Kandydatury podlegają ocenie Kapituły, która dokonuje wyboru kandydatów.
Do Rady Miejskiej wpłynęły dwa wnioski radnych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim o nadanie tytułu
Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki:
1) Panu Andrzejowi Bartkowskiemu;
2) Panu Jerzemu Andrzejowi Hulewiczowi.
Członkowie Kapituły na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r. bezwzględną ilością głosów zaopiniowali
pozytywnie zaproponowane kandydatury.
(wyciąg z wniosku):
"Życiorys kandydata Pana Andrzeja Bartkowskiego:

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej (1951-1958), Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej (matura rocznik 1962), Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (SGGW) Wydziału Melioracji Wodnych (1963-1970), Uniwersytetu
Warszawskiego Podyplomowego Studium Afrykanistycznego (1970 -1972).
Praca w czasie studiów:
praca w Studenckich Spółdzielniach Pracy, praca we Francji (przeprowadzki, winobranie, zbiór
jabłek).
Praca zawodowa:
Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego „CZOŁÓWKA” asystent operatora (1962- 1964)
Studenckie Biuro Podróży „Almatur” (1970 – 1972) - pilot grup zagranicznych,
Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK (1971 – 1973) - pilot grup zagranicznych,
Polskie Biuro Podróży „ORBIS" (1973 - 1990/)- pilot grup zagranicznych, kierownik
rejsów dużymi statkami pasażerskimi czarterowanymi przez PBP „ORBIS”
MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży Spółka z o.o. (od 1990) - współwłaściciel,
prezes zarządu
MAZURKAS TRAVEL Transport Spółka z o.o. (od 2010) - współwłaściciel, członek
zarządu.
Uzasadnienie wniosku:

- Pan Andrzej Bartkowski jest mecenasem sztuki. Doskonale potrafi połączyć przyjemność pracy
zawodowej z pasją propagowania kultury. Jako współwłaściciel i prezes grupy MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel Spółka z o.o., od wielu lat, pierwotnie w hotelu a później w centrum
konferencyjnym organizuje liczne wydarzenia artystyczne, koncerty, przedstawienia baletowe i
teatralne, opery, wystawy malarstwa i rzeźby, benefisy znanych artystów scen polskich i
zagranicznych, w których oprócz zaproszonych gości specjalnych uczestniczą mieszkańcy naszej
gminy.
Są to ogromne wydarzenia artystyczne które gromadzą jednorazowo od 300 do nawet 800 osób.
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Kandydat do tytułu od 2012 roku zainicjował wspólnie ze swoim wspólnikiem p. Jerzym Andrzejem
Hulewiczem cykliczne spotkania z kulturą i sztuką zwane Forum Humanum Mazurkas (do dzisiaj
odbyło się 45 edycji tego wielowątkowego wydarzenia), Sympozjum w Mazurkasie (do dzisiaj
odbyło się 16 edycji), Variete Literackie Mazurkas (do dzisiaj odbyły się 3 edycje tego wydarzenia)
oraz liczne koncerty okazjonalne i okolicznościowe (odbyło się ich do chwili pisania wniosku 38).
Wszystkie w/w wydarzenia artystyczne odbywają się z udziałem mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki, którzy mają doskonałą okazję obcować z kulturą i sztuką oraz poznawać wiele
ciekawych wątków z życia artystów. Dla ogromnej większości społeczności Ożarowa Mazowieckiego
to często jedyna okazja, by móc obcować z kulturą i sztuką w ich miejscu zamieszkania. Naszym
zdaniem jest to potężny wkład w „życie kulturalne” naszej gminy. W tym miejscu należy bardzo
wyraźnie podkreślić, że opisywane wydarzenia kulturalne odbywają się Pro publico bono- bez
pobierania opłaty za wstęp.
Z osobistej działalności artystycznej kandydata odnotować trzeba również to, że z powodzeniem
tworzy małe formy literackie. W 2014 wydał dwa tomiki swojej twórczości: „PRL kabaretowo:
wiersze, ballady, piosenki, teksty satyryczne z PRL-u“ oraz „Graj tango: wiersze, ballady, piosenki".
Pan Andrzej Bartkowski za swoją działalność zawodową i kulturalną uzyskał szereg odznaczeń,
nagród i wyróżnień między innymi:
•

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” od Ministra Sportu i Turystyki

•

2010 - nagroda honorowa Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki „Felicja”

•

2014 - Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczona przez Panią
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską

•

2015 - Złoty Krzyż Zasługi otrzymany z rąk Prezydenta Bronisława
Komorowskiego za upowszechnianie kultury oraz dokonania w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki

•

2018 - statuetka MP Power Projekt w kategorii CSR w branży eventowej.

•

2020 - Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza za rok 2020 za działalność
na rzecz polskiej kultury.

•

2021 - Orzeł Turystyki „Rzeczpospolitej”

Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki w myśl Uchwały Rady Miejskiej powinien
posiadać szczególne zasługi dla naszej gminy w dziedzinach: społecznych, oświatowych,
kulturalnych, poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji Gminy w kraju i na świecie.
Działalność Pana Andrzeja Bartkowskiego jako lokalnego donatora kultury i sztuki doskonale wpisuje
się naszym zdaniem w wartości i działania, które powinni spełnić kandydaci do Tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki."
(wyciąg z wniosku):
"Życiorys kandydata Pana Jerzego Andrzeja Hulewicza:

- Absolwent Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie (1960-1968), IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Warszawie (matura rocznik 1972), Szkoły Głównej Planowana i
Statystyki w Warszawie (SGPiS obecnie SGH) Wydziału Handlu Zagranicznego (1972-1977),
Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowego Studium Dziennikarstwa (1977-1979).
Praca w czasie studiów:
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Współpraca z Biurem Podróży „Orbis" przy organizacji kongresów i pilotowanie grup wyjazdowych
i przyjazdowych.
Praca zawodowa:
Polskie Biuro Podróży „ORBIS" /1979-1990/ - pilot grup zagranicznych
MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży Spółka z o.o. /od 1990/ - współwłaściciel, vice-prezes
zarządu
MAZURKAS TRAVEL Transport Spółka z o.o. /od 2010/ - współwłaściciel, członek zarządu
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Spółka z o.o./od 2012 r./ - współwłaściciel, vice-prezes
zarządu.
Uzasadnienie wniosku:

- Pan Jerzy Andrzej Hulewicz jest mecenasem sztuki. Doskonale potrafi połączyć przyjemność pracy
zawodowej z pasją propagowania kultury. Jako współwłaściciel i wiceprezes grupy MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel Spółka z o.o., od wielu lat, pierwotnie w hotelu a później w centrum
konferencyjnym organizuje liczne wydarzenia artystyczne, koncerty, przedstawienia baletowe i
teatralne, opery, wystawy malarstwa i rzeźby, benefisy znanych artystów scen polskich i
zagranicznych, w których oprócz zaproszonych gości specjalnych uczestniczą mieszkańcy naszej
gminy.
Są to ogromne wydarzenia artystyczne które gromadzą jednorazowo od 300 do nawet 800 osób.
Kandydat do tytułu w 2012 roku zainicjował ze swoim wspólnikiem p. Andrzejem Bartkowskim
cykliczne spotkania z kulturą i sztuką zwane Forum Humanum Mazurkas (do dzisiaj odbyło się 45
edycji tego wielowątkowego wydarzenia), Sympozjum w Mazurkasie (do dzisiaj odbyło się 16
edycji), Variete Literackie Mazurkas (do dzisiaj odbyły się 3 edycje tego wydarzenia) oraz liczne
koncerty okazjonalne i okolicznościowe (odbyło się ich do chwili pisania wniosku 38).
Wszystkie w/w wydarzenia artystyczne odbywają się z udziałem mieszkańców Gminy Ożarów
Mazowiecki, którzy mają doskonałą okazję obcować z kulturą i sztuką oraz poznawać wiele
ciekawych wątków z życia artystów. Dla ogromnej większości społeczności Ożarowa
Mazowieckiego to często jedyna okazja, by móc obcować z kulturą i sztuką w ich miejscu
zamieszkania. Naszym zdaniem jest to potężny wkład w „życie kulturalne” naszej gminy.
W tym miejscu należy bardzo wyraźnie podkreślić, że opisywane wydarzenia kulturalne odbywają
się Pro publico bono- bez pobierania opłaty za wstęp.
Należy również podkreślić charytatywne działania naszego kandydata. W 2016 r sfinansował wraz
ze swoim wspólnikiem Andrzejem Bartkowskim budowę pomnika - rzeźby „Tancerka" w HOŁDZIE
POLSKIM ARTYSTOM BALETU przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Uroczyste odsłonięcie
pomnika miało miejsce 8 października 2016r.
W okresie od 4 grudnia 2019r. do 15 października 2020r. wraz z Andrzejem Bartkowskim znacząco
wsparł finansowo organizację wystawy „Leonardiana w kolekcjach polskich" – czasowej wystawy
obrazów i grafik Leonarda da Vinci w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, co
było wydarzeniem rangi międzynarodowej.
Pan Jerzy Andrzej Hulewicz za swoją działalność zawodową i kulturalną uzyskał szereg odznaczeń,
nagród i wyróżnień między innymi:
• Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” od Ministra Sportu i Turystyki
• 2014 - Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczona przez Panią
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską
• 2015 - Złoty Krzyż Zasługi otrzymany z rąk p. Prezydenta Bronisława
Komorowskiego za upowszechnianie kultury oraz dokonania w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki
• 2018 - statuetka MP Power Projekt w kategorii CSR w branży eventowej.
• 2020 - Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza za rok 2020 za działalność
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•
•

na rzecz polskiej kultury.
2021 - Orzeł Turystyki „Rzeczpospolitej”
W latach 2017-2021 na liście 100 Najbardziej Wpływowych Osób w Polskiej Turystyce

Dwukrotne wyróżnienie przez Kongres Magazine tytułem najbardziej wpływowych
branży Mice w Europie Centralnej
•

osób w

Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki w myśl zapisów Uchwały Rady Miejskiej powinien
posiadać szczególne zasługi dla naszej gminy w dziedzinach: społecznych, oświatowych, kulturalnych,
poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji Gminy w kraju i na świecie.
Działalność Pana Jerzego Andrzeja Hulewicza jako lokalnego donatora kultury i sztuki doskonale
wpisuje się naszym zdaniem w wartości i działania, które powinni spełnić kandydaci do Tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki.
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