
Mamy zaszczyt przedstawić sylwetkę osoby , która zostanie odznaczona Medalem im. 

Sebastiana Petrycego. A tą laureatka jest oczywiście  Pani Zofia Mossoń. 

Kandydatura ta została zgłoszona przez radę pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego w 

Pilźnie  i zaakceptowana przez Kapitułę Medalu im. Sebastiana Petrycego.  

Jest to osoba wielkiego formatu, człowiek oddany ziemi pilzneńskiej posiadajacy 

ogromną wiedzę historyczną. 

Urodziła się w w Łękach Górnych. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Tarnowie. 

Następnie pracowała i równocześnie rozpoczęła studia wyższe na kierunku historia z 

geografią. Długie lata pracowała w Związku Harcerstwa Polskiego zdobywając stopień 

harcmistrza. Była wieloletnim kierownikiem zespołu metodycznego nauczycieli historii. 

1979r. została zastępcą Inspektora Oświaty d/s dydaktycznych.  Przez wiele lat pracowała w 

szkole podstawowej w Pilźnie,  gdzie pełniła funkcję  dyrektora szkoły. Urządziła w niej Izbę 

Pamięci Narodowej, przeprowadziła wiele prac w budunku i wokól szkoły  urządzając 

chociażby boisko szkolne. Była radną miejską przez 2 kadencje, ławnikiem sądu rejonowego, 

aktywnym członkiem Zarządu ZNP. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Pilzna 

i Ziemi Pilźnieńskiej. Przez 4 lata była jego prezesem,  przez 12 lat pełniła funkcję sekretarza, 

a obecnie jest wiceprezesem. Pani Zofia jest autorem wielu publikacji i artykułów związanych 

z dziejami Pilzna i Ziemi Pilznieńskiej. Jest organizatorem wielu uroczystości i inicjatyw  

patriotycznych, konkursów historycznych, spacerów po Pilźnie. Upowszechnia wśród 

społeczeństwa i młodzieży szkolnej wiedzę z zakresu historii regionalnej. Podejmuje 

działania służące ratowaniu i ochrony dziedzictwa kulturowego w najbliższym środowisku, tj. 

historycznych pamiątek i śladów patriotycznych działań Pilźnian, a także  aktywizuje lokalne 

środowisko „Małej Ojczyzny”. Prowadzi kronikę Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi 

Pilźnieńskiej. 

Za pracę otrzymała wiele nagród i odznaczeń są to: 

 nagrodę Ministra II stopnia. 

 Krzyż za Zasługi dla ZHP 

 Odznaka Przyjaciela Dziecka 

 Złota Odznaka ZNP 

 Złoty Krzyż Zasługi 

 Odznaka Jubileuszowa 10-lecia Powstania Chorągwii Tarnowskiej 

 Odznaka za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego 

 Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

 Medal Jubileuszowy za Zasługi dla Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej 

 Medal 100-lecia ZNP 

 Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP 

  

 

Powyższe dane choć robią wrażenie, nie oddają rzeczy najważniejszej – ogromnej 

życzliwości i okazywanego wsparcia Laureatki dla społeczności pilzneńskiej.  



Dziś, honorując panią Zofię Mossoń wyrażamy wdzięczność w jej pracę i zaangażowanie na 

rzecz naszego piolznenskiego  środowiska. Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody 

ducha i tej niewyczerpanej energii do dalszej pracy. 

 


