
UCHWAŁA NR XLV/347/2022
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 pośmiertnie Pani Lucynie Kacprzyckiej 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

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 9CC919A2-6A7A-4523-B8A7-94DA0F00BB34. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„ Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia

Lucyna Kacprzycka

2. Data i miejsce urodzenia

3. Miejsce zamieszkania

4. Obywatelstwo

Polskie

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

Pani Lucyna Kacprzycka była wieloletnim dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Makowie Mazowieckim oraz sekretarzem Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej. Brała czynny 
udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Przez 6 kadencji pełniła funkcję przewodniczącej 
Koła Rejonowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Była członkiem zarządu Komitetu Pomocy 
Społecznej oraz Radną Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczęła 1 kwietnia 1956 r. na stanowisku 
instruktora. Funkcję dyrektora MBP pełniła od 1975 roku, a zakończyła w 1990 roku, przechodząc na 
zasłużoną emeryturę.

Była osobą niezwykle zaangażowaną w pracę bibliotekarską. Praca z książką i czytelnikami 
sprawiała jej dużo satysfakcji. Wiele wysiłku włożyła w organizację sieci bibliotecznej na terenie 
powiatu i Makowa Mazowieckiego. Doprowadziła do założenia na terenie Makowa Mazowieckiego 
dwóch filii bibliotecznych: przy ulicy Sportowej (budynek MOSiR) oraz przy ulicy Kopernika 22.

W okresie jej dyrektorowania Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem wielu spotkań 
literackich ze znanymi i łubianymi pisarzami oraz krytykami literatury: Henrykiem Syską, Seweryną 
Szmaglewską, Edwardem Kupiszewskim, Dionizym Maliszewskim, Aleksandrem Nawrockim, 



Ryszardem Matuszewskim, Edmundem Menclewskim i innymi. Biblioteka była organizatorem 
spotkań w ramach „Warszawskiej Jesieni Poezji".

Działalność biblioteki, w okresie dyrektorowania Lucyny Kacprzyckiej, to ogromna ilość 
konkursów literacko-plastycznych, kiermaszów książek, pogadanek szkolnych na temat historii 
Makowa Mazowieckiego oraz wystaw.

Była bez reszty oddana miastu. W okresie swojej pracy wychowała wielu świetnych 
bibliotekarzy. Przez długie lata pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej łączyła z pracą społeczną w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Makowskiej. Członkiem Towarzystwa została w 1976 roku. Przez 5 
kadencji pełniła funkcję Sekretarza.

Celem działania Towarzystwa było pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych, 
popularyzacja wiedzy historycznej o ziemi makowskiej, szeroka działalność kulturalna oraz dbałość o 
miejsca pamięci narodowej. Te cele realizowano z wielkim powodzeniem. Do ważniejszych inicjatyw 
Towarzystwa można zaliczyć:

• zorganizowanie Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego,
• nawiązanie współpracy z Makowem Podhalańskim,
• wydanie Monografii pt. „Maków Mazowiecki i ziemia makowska",
• budowa „Lapidarium" poświęconego pamięci makowskich Żydów,
• budowa pomnika poświęconego poległym w walce o niepodległość 1914-1920,
• współorganizacja „Dni Makowa",
• inicjatywa powstania Izby Regionalnej.

Działalność Towarzystwa polegała na szerokiej popularyzacji historii o ziemi makowskiej, na 
gromadzeniu materiałów: zdjęć oraz dokumentów historycznych, pobudzaniu młodego pokolenia do 
działalności twórczej (m.in. organizacja konkursu literacko-plastycznego pt. „Moje Miasto"), a także 
promowanie twórców związanych z ziemią makowską, m. in. Janusza Żerańskiego, Stanisława Morki, 
Bolesława Brzezińskiego, Alfreda Kohna. We wszystkie te działania zaangażowana była Lucyna 
Kacprzycka.

Lucyna Kacprzycka zmarła 21 stycznia 2010 roku i pochowana została na miejscowym cmentarzu. 
Mając na uwadze wszystkie zasługi Pani Lucyny Kacprzyckiej, uważam wniosek o nadanie jej odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" za jak najbardziej zasadny.

Oznaczenie wnioskodawcy:

04.05.2022r.

(data)
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