Biogram autora

(na podstawie: hasła we Wikipedii oraz publikacji dr St. Pajki – „Słownik
biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku” – ISBN 83-916349-2-2):
Ryszard Makowski – ur. 03.XII. 1948 r. w Ostródzie w rodzinie chłopskiej,
syn: Stanisława i Haliny z d. Kajma.

Rodzina: żona Jadwiga i czworo dzieci: Sylwia, Aneta, Paweł i
trzynaściorga wnucząt.

Agnieszka oraz

Wykształcenie – mgr pedagogiki specjalnej
Przebieg kształcenia : Szkoła Podstawowa w Łasi (1955-62 r.), Liceum Pedagogiczne w
Różanie (1962-65 r.) a następnie w Pułtusku (1965-67 r.), studia z zakresu matematyki i
fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, Gdańskim i Toruńskim (1967- 73), studia na kierunku
resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie – Akademia Pedagogiki
Specjalnej) w Warszawie (1981-85 r.)
Przebieg pracy zawodowej: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w
Bydgoszczy (1973-75 – wychowawca), Państwowy Dom Dziecka w Ostrołęce oraz
Pogotowie Opiekuńcze w Przystani ( 1975-76 – wychowawca), Zakład Poprawczy i
Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu (1976- 93 – wychowawca i nauczyciel, 1993- 98 –
dyrektor, od 1998 – na emeryturze), praca zlecona w I Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym w Ostrołęce (1998 -2005r - nauczyciel) oraz w Kolegium Edukacji
Specjalnej w Warszawie (od 1997 do 2005 – wykładowca), a od października 2006r prowadzi
zajęcia ze studentami w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Działalność literacka i społeczna: Autor kilku publikacji, m.in.: e-book – „Zimą na grzyby”,
mi-ni przewodnik – „Po drogach i bezdrożach pogranicza Kurpiowszczyzny”, ks. - „Z
rodzinnego gniazda”, ks. „Za murami poprawczaka”. Współredaktor m.in. ks. - „Poszarpane
nasze losy” oraz tomików poetyckich – „Kawiarniane strofy” (praca zbiorowa) i „Być takim
jak Ty” (autorstwa Adama Napiórkowskiego). Autor licznych wierszy, piosenek oraz różnych
artykułów, głównie pedagogicznych. Aktywny
propagator Kurpiowszczyzny (m.in.
opracowanie i wyznakowanie 70 - cio km. „Trasy Duchów, Odpustów i Legend” oraz 12 - to
km. „Szlaku Bitwy pod Ostrołęką”). Prelegent i kolekcjoner archiwalnych przeźroczy i
filmów dotyczących turystyki regionalnej i międzyszkolnej. Przodownik turystyki kajakowej i
pieszej, organizator kilkuset regionalnych i ogólnopolskich rajdów, spływów, wycieczek i
szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej. Wieloletni działacz: Oddziału Kurpiowskiego i
Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Ostrołęce (najpierw - członek Zarządu a następnie jego
wiceprezes), Zarządu Głównego PTTK w Warszawie (w Komisji Turystyki Młodzieżowej)
oraz Komendy Hufca i Komendy Chorągwi ZHP w Ostrołęce. Organizator okręgowych i
ogólnopolskich „Przeglądów Dorobku Artystycznego Zakładów Poprawczych i Schronisk
dla Nieletnich” w Wojewódzkim Domu Kultury w Ostrołęce.
Odznaczenia i dyplomy: m.in.: Odznaka „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”
(1983), Brązowa Odznaka „Zasłużony działacz turystyki” (1985), Honorowa Odznaka
Przyjaciół Harcerstwa” (1987), Srebrna Odznaka „ Zasłużony w pracy PTTK wśród
młodzieży” (1987), Srebrna Honorowa Odznaka PTTK (1989), Srebrna Odznaka „Zasłużony
działacz turystyki” (1993), Złota OTP, Złota GOT, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”

(1998), Specjalny Dyplom Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Departamentu za
całokształt pracy resocjalizacyjnej oraz innowacyjny styl kierowania Zakładem Poprawczym
i Schroniskiem dla Nieletnich w Laskowcu (1999).
Zainteresowania: filozofia, przyroda, pedagogika specjalna, religioznawstwo, psychotronika,
informatyka, muzyka klasyczna, poezja, małe formy teatralne, fotografia, turystyka
kwalifikowana (piesza, górska, kajakowa, rowerowa, narciarska, survival...)
Ulubiona sentencja: „Mała wiedza oddala od Boga, duża – przybliża do Niego coraz
bardziej” – L. Pasteur.

