UCHWAŁA NR VIII/113/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Pani Marzannie Skrzypczak – Mizgalskiej.

§1
Na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz. 506) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

nadaje
Pani Marzannie Skrzypczak - Mizgalskiej
ODZNACZENIE
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/113/2019 Rady Miejskiej Leszna w sprawie nadania odznaczenia
“Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Marzannie Skrzypczak – Mizgalskiej.

Pani Marzanna Skrzypczak – Mizgalska urodziła się w 1944 roku w Warszawie. Jednak jej młodość i życiowa
kariera związane były z Lesznem i ziemią leszczyńską. W Lesznie ukończyła Liceum Pedagogiczne i już jako
niespełna dwudziestoletnia wokalistka występowała na scenach dawnego województwa leszczyńskiego,
między innymi, jako wokalistka w znanej grupie artystycznej MEPOZA. Edukację muzyczną kontynuowała w
Poznaniu kończąc najpierw Studium Nauczycielskie, a potem Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu.
Muzyka była niezwykle ważna w jej życiu. Nie tylko sama ją wykonywała, ale umiała się również dzielić z
innymi wiedzą o niej. Pani Skrzypczak - Mizgalska pracowała jako pedagog przybliżając piękno muzyki
zarówno dzieciom uczącym się na poziomie szkoły podstawowej, jak i młodzieży, a także przyszłym
nauczycielom uczącym się w leszczyńskim Kolegium Nauczycielskim. Na każdym etapie pracy pedagogicznej
dawała się poznać jako osoba niezwykle otwarta na innych, co w połączeniu z ogromnym zapałem sprawiało,
że uczniowie uwielbiali zajęcia prowadzone przez M. Skrzypczak – Mizgalską i chętnie angażowali się również
w te działania, które nie były obowiązkowe. Dowodem tej sympatii było zresztą otrzymanie przez Panią
Skrzypczak Mizgalską „Szkarłatnej Róży” – odznaczenia, którym honorowano wybitnych nauczycieli, a o
którego przyznanie mogli wnioskować sami uczniowie, chcący w ten sposób wyrazić szacunek, przyjaźń i
wdzięczność dla swojego pedagoga.
M. Skrzypczak – Mizgalska przez pewien czas piastowała funkcję zastępcy, a później również dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie. W 1977 roku Pani Marzanna była odpowiedzialna za przygotowanie
artystycznej części obchodów tzw. Dożynek Centralnych. Wtedy to na płycie stadionu trzystu młodych
artystów prezentowało przygotowany przez nią układ muzyczno-choreograficzny. To wydarzenie było
transmitowane na cały kraj. Na początku lat osiemedziesiątych zaangażowała się w przygotowanie
przebudowy siedziby Wojewódzkiego Domu Kultury, niestety dynamicznie zachodzące procesy historyczne i
rok 81 sprawiły, że ambitnych planów nie udało się zrealizować.
Wielu młodszych mieszkańców Leszna doskonale pamięta poruszający koncert, jaki został przygotowany w
2010 roku przez Panią Skrzypczak – Mizgalską na okoliczność rocznicy śmierci św. Jana Pawła II
W toku całej kariery zawodowej Pani Marzanna Skrzypczak – Mizgalska współtworzyła lub organizowała
pracę następujących zespołach: Afera, Mepoza, Quasi, Leszczyna, Leszczynki, BZN-Singers, Wokalny Zespół
Kameralny czy MOK Singers. Wszystkie te zespoły z powodzeniem uczestniczyły w konkursach zarówno w
kraju jak i poza jego granicami zdobywając liczne nagrody.
Jej zamiłowanie i oddanie pracy doceniały nie tylko osoby z najbliższego otoczenia, ale również
przedstawiciele instytucji, które statutowo zajmowały się promowaniem kultury. Przez ponad 55 lat pracy
zawodowej otrzymała między innymi: Złotą Odznakę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS), Srebrną
Odznakę Recytatora, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę jubileuszową KS-UNIALESZNO, odznakę za zasługi dla województwa leszczyńskiego, odznaczenie „SZKARŁATNA RÓŻA”
przyznawane wybitnym nauczycielom z terenu całej Polski. Pani Skrzypczak-Mizgalska otrzymała również
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2019 roku mija 55 lat pracy zawodowej Pani Marzanny Skrzypczak – Mizgalskiej, bez obawy można
powiedzieć, że bez jej osobistego zaangażowania kulturalny pejzaż naszego miasta byłby niewątpliwie
uboższy. Wielość podejmowanych przez minione pół wieku działań i osiąganych sukcesów, zaangażowanie i
umiejętność zjednywania sobie ludzi sprawiają, że Pani Marzanna Skrzypczak – Mizgalska bez wątpienia
zasługuje na to, by uhonorować ją tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”.

