
UZASADNIENIE 

  Lucyna Andrysiak (1955–2017) urodziła się i zmarła w Bydgoszczy. Całe swoje życie 

prywatne i zawodowe, a także działalność publiczną związała z województwem kujawsko-

pomorskim.  

  Swoją ścieżkę zawodową i karierę samorządowca realizowała z ogromną pasją i 

poświęceniem dla społeczeństwa. Pracowała jako pedagog w Zespole Szkół Elektronicznych 

w Bydgoszczy. Była wybitną działaczką harcerską. Przez 24 lata pełniła funkcję komendantki 

(1990–2014), a później zastępcy komenda i skarbnika (2014–2017) Chorągwi Kujawsko-

Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy. To dzięki jej aktywności Chorągiew Kujawsko-Pomorska 

stała się jedną z największych i najprężniej działających w kraju. Dbała o rozwój wszystkich 

podległych chorągwi ośrodków edukacji ekologicznej, a w szczególności o powstałe w 

1996 r. Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, które szybko wyrosło na 

wiodący ośrodek edukacji ekologicznej w kraju. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP w 

Bydgoszczy co roku organizuje wypoczynek dla imponującej liczby ponad 15 tys. dzieci i 

młodzieży. Lucyna Andrysiak była inicjatorką wielu imprez ogólnopolskich, takich jak: 

Harcerskie Mistrzostwa Pływackie, festiwale piosenki harcerskiej czy Zloty Drużyn 

Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” obejmujące swym zakresem dzieci niepełnosprawne, a 

także Ogólnopolski Zlot Wędrowników „Watra 2012”. Była współzałożycielką 

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. W 2013 r. odpowiadała za przygotowania i 

przeprowadzenie Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów „Wicek 2013” w Toruniu, w 

którym udział wzięło 2,1 tys. harcerzy i skautów. 

  Po reformie administracyjnej w 1998 r. Lucyna Andrysiak zaangażowała się również 

w sprawy samorządowe. Od 1998 r. przez cztery kolejne kadencje sprawowała  funkcję radnej 

województwa, a w latach 2000–2006 przewodniczącej sejmiku. Kilkukrotna reelekcja 

świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim obdarzyli ją jej wyborcy, a także o jakości jej pracy 

dla województwa. W sejmiku dała się poznać jako osoba bardzo energiczna, pracowita i 

obowiązkowa. Angażowała się w wiele przedsięwzięć; to z jej inicjatywy powołano Radę 

Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której była 

Przewodniczącą w IV kadencji (od 2015 r. do dziś), przy Sejmiku Województwa. Od 2003 r. 

była członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Zasiadała w radach społecznych przy wojewódzkich jednostkach 

służby zdrowia a od 2011 r. w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w 

Toruniu. Była jedną z inicjatorek powołania w 2017 r. Stowarzyszenia Radnych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie pełniła funkcję członka zarządu. 

  W latach 2012–2013 jako społeczny ekspert, uczestniczyła w przygotowaniu strategii 

województwa kujawsko-pomorskiego, a następnie konsultowała tworzenie Regionalnego 

Planu Operacyjnego na lata 2014–2020. 

  Reprezentowała Województwo Kujawsko-Pomorskie w Zgromadzeniu Ogólnym 

Związku Województw RP oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w 

Strasburgu. 

  Pracując dla Województwa i będąc aktywną radną, nie zapominała o potrzebach 

harcerzy i osób potrzebujących. Dzięki jej staraniom w latach 2008–2009 doposażono 

„puszczańskie” bazy harcerskie w namioty i sprzęt obozowy. W latach 2009–2010 była 

koordynatorem operacji „powódź” z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia, organizując 



wypoczynek dla ponad 5 tys. dzieci, nadzorując przygotowanie wyprawek oraz pomoc w 

usuwaniu skutków powodzi. W latach 2011–2014 z jej inicjatywy Chorągiew Kujawsko-

Pomorska ZHP prowadziła z funduszy europejskich inwestycje modernizujące stałe bazy 

obozowe hufców.  

Za wybitne osiągnięcia w działalności pedagogicznej, społecznej i harcerskiej 

otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

(2014), Złoty Krzyż Zasługi (2002), Srebrny Medal „Za Zasługi dla LOK” (1995), Srebrny 

Medal „Za Zasługi dla Policji” (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Złoty 

Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1990), Medal „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich 

(2005), Odznakę „Przyjaciela Dziecka” (1985). W grudniu 2009 r. została uhonorowana za 

całokształt działalności harcerskiej Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Wybitne osiągnięcia Lucyny Andrysiak jako samorządowca i działacza społecznego, 

jej autorytet i zaufanie ze strony mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, a 

przede wszystkim jej praca z dziećmi i młodzieżą i wyjątkowe zasługi dla rozwoju harcerstwa 

w województwie kujawsko-pomorskim zasługują na uhonorowanie przez Sejmik 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 


