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– Nie by?oby tego M?awianina Roku dla mnie, gdyby nie „Solidarno??” – mówi? podczas
poniedzia?kowej uroczysto?ci laureat tytu?u za 2019 rok Jan ?ukasik, Przewodnicz?cy Rady Powiatu
M?awskiego i wieloletni dzia?acz Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku Zawodowego „Solidarno??”.
Statuetk? ?w. Wojciecha wr?czy? mu Burmistrz Miasta M?awa S?awomir Kowalewski. Gratulacje
sk?adali m.in. parlamentarzy?ci, przedstawiciele w?adz powiatu, rodzina i przyjaciele.
Genez? i histori? tytu?u M?awianin Roku przypomnia? na pocz?tku uroczysto?ci w sali kinowej
Miejskiego Domu Kultury w M?awie Prezes Towarzystwa Przyjació? Ziemi M?awskiej Henryk Antczak,
protokó? z posiedzenia przyznaj?cej tytu? kapitu?y przedstawi? natomiast jej Przewodnicz?cy Lech
Prejs.
Laudacj? adresowan? do tegorocznego laureata wyg?osi? Grzegorz Dzikowski ze Stowarzyszenia
Pontyfikat Papie?a Jana Paw?a II, które wnioskowa?o o nadanie tytu?u Janowi ?ukasikowi w uznaniu
jego czterdziestoletniej dzia?alno?ci spo?ecznej. W swoim wyst?pieniu przypomnia? m.in. jego
aktywno?? opozycyjn? w okresie rz?dów w?adzy komunistycznej (m.in. organizowanie obchodów
rocznic powstania NSZZ „Solidarno??” i mszy ?w. w intencji ojczyzny, kolporta? druków wydawanych
przez podziemne struktury „Solidarno?ci” i przygotowywanie akcji ulotkowych na terenie M?awy). Mówi?
tak?e o licznych inicjatywach laureata w okresie popeerelowskim, w tym organizacji otwartych imprez w
naszym mie?cie – m.in. popularnego od lat Biegu „Solidarno?ci”, koncertów na rynku, konkursów i
wystaw. M?awianin Roku 2019 przyczyni? si? tak?e do powstania tablic pami?tkowych oraz pomników
Jana Paw?a II, ks. Jerzego Popie?uszki i ?o?nierzy Wykl?tych w M?awie. Od kilkudziesi?ciu lat aktywnie
anga?uje si? w ?ycie Ko?cio?a katolickiego. Jedn? z najwa?niejszych sfer dzia?alno?ci Jana ?ukasika
jest jego praca jako radny powiatowy od 1998 roku, a od 2018 – przewodnicz?cy rady. Wielokrotnie by?
doceniany i odznaczany przez ró?ne gremia. Na co dzie? pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w M?awie. Prywatnie lubi sport i turystyk?, zw?aszcza w?drówki górskie i pielgrzymki do
sanktuariów, oraz koncerty na ?ywo.
– Ta trwaj?ca ju? czterdzie?ci lat bezinteresowna i wielostronna dzia?alno?? niew?tpliwie dobrze s?u?y
mieszka?com M?awy, powiatu i regionu mazowieckiego. Nale?y z pe?n? moc? podkre?li?, ?e
przyczynia si? szczególnie do kszta?towania ?wiadomo?ci obywatelskiej, patriotycznej i historycznej
lokalnego spo?ecze?stwa – mówi? Grzegorz Dzikowski. Jak podkre?la?, laureat jest osob? skromn? i
szlachetn?, bezinteresown? i ciesz?c? si? powszechnym szacunkiem, pracowit? i obowi?zkow?, zawsze
odpowiadaj?c? na pro?b? o pomoc.

Statuetk? ?w. Wojciecha wr?czy? Janowi ?ukasikowi Burmistrz Miasta M?awa S?awomir Kowalewski. –
To wielki zaszczyt i przyjemno??, ?e po raz czternasty mog? wr?czy? statuetk? laureatowi wyj?tkowego
tytu?u M?awianin Roku osobie, która jest bardzo zaanga?owana w to, co w naszym mie?cie za jej
spraw? i z jej udzia?em si? dzia?o – nie ukrywa? burmistrz. Jak zauwa?y?, o wielu aspektach
aktywno?ci Jana ?ukasika – znanego m?awianom przede wszystkim jako radny powiatowy i przez
kolejne kadencje obdarzanego przez nich mandatem zaufania – wiele osób dowiaduje si? za spraw?
poniedzia?kowej uroczysto?ci. – To dlatego, ?e jest pan cz?owiekiem pracowitym, ale i skromnym. To
g?ówne pa?skie cechy. A jestem przekonany, ?e swoj? pracowito?? i skromno??, cz?owiecze?stwo,
wyniós? pan z domu rodzinnego. To tam rodzice w pierwszej kolejno?ci nauczyli pana, jakim by?
cz?owiekiem: ?yczliwym, odpowiedzialnym, pomocnym, kochaj?cym, szanuj?cym. To dom rodzinny
pana tego nauczy? i to procentuje w doros?ym, zawodowym, rodzinnym, ale przede wszystkim
spo?ecznym ?yciu. Za to bardzo pana cenimy i dzi?kujemy – zwraca? si? do laureata S?awomir
Kowalewski. – Jest to bardzo wa?ne, ?e przekazuj? t? statuetk? cz?owiekowi niezwykle skromnemu i
takiemu, który zapracowa? na opini? nie dobrego radnego, nie dobrego urz?dnika, ale przede wszystkim
dobrego cz?owieka – doda? i ?yczy? laureatowi wielu kolejnych lat ?ycia w zdrowiu, szcz??ciu, rado?ci i
pomy?lno?ci oraz dalszego piel?gnowania warto?ci, o których wcze?niej by?a mowa.
Gratulacje z?o?yli z mównicy M?awianinowi Roku 2019 Pos?owie na Sejm RP Anna Cicholska i
Arkadiusz Iwaniak, Senator RP Jan Maria Jackowski, Starosta M?awski Jerzy Rakowski i Wicestarosta
M?awski Zbigniew Markiewicz, Proboszcz Parafii pw. ?wi?tej Rodziny w M?awie ks. kan. S?awomir
Kowalski oraz by?y Pose? na Sejm RP Miros?aw Ko?lakiewicz.
Jan ?ukasik w krótkim wyst?pieniu podzi?kowa? wszystkim, dzi?ki którym móg? znale?? si? w tym
miejscu i w gronie laureatów zaszczytnego tytu?u – m.in. rodzinie i kolegom z „Solidarno?ci” oraz
Stowarzyszeniu Pontyfikat Papie?a Jana Paw?a II, które wysun??o jego kandydatur?. – Nie by?oby tego
M?awianina Roku dla mnie, gdyby nie „Solidarno??”. Ten M?awianin Roku nie jest dla mnie, to jest dla
„Solidarno?ci”. „Solidarno??” zosta?a doceniona w M?awie – pointowa? laureat.
Na koniec poniedzia?kowej uroczysto?ci specjalnie dla niego wyst?pili w programie muzyczno-wokalnym
Marta i Pawe? Stawi?scy. Po wzruszaj?cym recitalu by? czas na osobiste gratulacje uczestników
uroczysto?ci.
Przypomnijmy, ?e do tytu?u M?awianina Roku 2019 oprócz Jana ?ukasika pretendowali tak?e Micha?
Gogolewski, Kazimierz Lewandowski i Dariusz Tadrzy?ski.
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