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Takie były początki 

 

FUNDACJA SĄDECKA 
 

Jako pełnoprawna organizacja powstała 5 lutego 

1992 roku w Nowym Sączu z inicjatywy grupy działaczy 

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, skupionych wokół ówczesnego 

posła na Sejm RP Zygmunta Berdychowskiego. Pierwotna nazwa: Sądecka 

Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa, dobrze oddawała ducha tamtych czasów. 

Były to lata burzliwych przemian ustrojowych. W warunkach rodzącej się 

gospodarki rynkowej szczególnie poszkodowana była wieś i rolnicy. Podstawowym 

celem Fundacji w początkowym okresie jej istnienia, była pomoc mieszkańcom 

Sądecczyzny w procesie transformacji ustrojowej, kiedy wiele osób pogubiło się  

w nowej rzeczywistości. 

Założycielami Fundacji byli: 

Zygmunt Berdychowski, Jerzy Bochyński, Jan Duda, Stanisław Pasoń, Marian 

Pasionek, Władysław Piksa, Bernard Stawiarski i Henryk Szewczyk. 

Fundacja została powołana w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju 

inicjatyw; społecznych, oświatowych, naukowych, kulturalnych i gospodarczych.  

Z biegiem czasu organizacja wyrosła na znaczącą i rozpoznawalną instytucję, która 

na trwałe wpisała się w krajobraz Ziemi Sądeckiej. Wokół Fundacji wyrosły znaczące 

dzieła, które opisane są w dalszej części publikacji. Członkowie Fundacji zawsze 

wykazywali się kreatywnością, pomysłowością konsekwencją w działaniu.  

Fundacja Sądecka charakteryzuje się różnorodnością kierunków 

zaangażowania. Z jednej strony jest otwarta na działania liderów społecznych, którzy 

chcą i umieją modernizować i rozwijać Sądecczyznę, a z drugiej – nie zapomina  

o ludziach i środowiskach, którym niezwłocznie należy pomóc. Oprócz gospodarki, 

działalności szkoleniowej i akcji charytatywnych ważnym polem aktywności 

Fundacji jest edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji i historii Sądecczyzny oraz 

działalność wydawnicza. 

Fundacja Sądecka jest organizacją non profit. Środki na działalność 

pozyskuje z różnych źródeł, głównie pozabudżetowych, a ich wydatkowanie jest 

dokonywane pod czujnym okiem urzędów. 

Fundacja współpracuje z samorządami, administracją rządową, szkołami, 

parafiami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.  

Funkcję Prezesa od 2011 roku pełni Piotr Ociepka, a jego zastępcą jest Jerzy 

Bochyński. 
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Zasłużyli się dla Sądecczyzny 

 

Sądeczanin Roku 
 

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych 

Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o 

zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Jego ideą jest 

promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla 

środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się 

do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych 

ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na 

kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt 

na Sądeczanina Roku ma na celu ukazania wybitnych sądeczan pracujących na 

różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt 

Berdychowski, pomysłodawca konkursu. 

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących 

udział w plebiscycie prasowym lub w innej formie medialnej z szerokim udziałem 

publiczności. 

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji 

Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57. Kandydatów do tytułu mogą 

zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji 

samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. 

Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie dokonuje kapituła, 

której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej  

i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków 

komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych 

prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin. W prasie, w tym w 

miesięczniku "Sądeczanin", drukowane są kupony konkursowe. Laureaci tego 

plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny , za pomocą kuponów do 

głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie na adres poczty mailowej biura FS. 

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali, na której nie 

brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym 

goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla 

dziennikarzy. 

Sądeczaninem Roku 2019 została Maria Kogut a gratulacje wręczała jej 

wówczas sama pani premier Beata Szydło. Oto lista tych znakomitości: 
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2019 – Maria Kogut - Kierownik zespołu regionalnego Janczowioki prezentującego folklor z pogranicza Lachów  

i Pogórzan, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczowej Animatorka życia społecznego i kulturalnego 

miejscowości. 

 

2018 – Wojciech Mróz - Znakomity trener, aktywny propagator sportu i Sądecczyzny, a także społecznik, wspaniały 

wychowawca i pedagog. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia UKS 3 Staszkówka Jelna, które specjalizuje się  

w piłce nożnej kobiet i dziewcząt, umożliwiając szkolenia oraz udział 

w rozgrywkach drużynowych na szczeblu nawet ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotnie uczestniczył  

w finałach Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. 

 

2017 – Ks. Prałat Józef Babicz - Długoletni proboszcz Parafii w Marcinkowicach. Budowniczy Domu Parafialnego. 

Animator życia kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności. Założyciel chóru, odnowiciel Kaplicy Dworskiej, 

pomysłodawca i organizator pierwszej drogi krzyżowej w terenie. Organizator corocznych uroczystości 

związanych z Bitwą Marcinkowicką. Pasjonat sztuki ludowej i pszczelarstwa. Odznaczony stopniem 

podporucznika Wojska Polskiego. 

 

2016 – Jan Radzik - Radny Gminy Grybów, aktywny działacz KT „Sądeczanin” z Siołkowej. Na co dzień pracownik 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Nowym Sączu. Organizator przedsięwziąć społeczno-kulturalnych  

i animator wydarzeń patriotycznych i regionalnych. 

 

2015 – Benedykt Poręba - Niestrudzony społecznik, pasjonat folkloru, a także wieloletni samorządowiec w gminie 

Kamionka Wielka. W 1984 roku wraz z żoną Hanną założył Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali 

Mystkowianie”, a w 2014 roku założył Zespół Regionalny „Mystkowianie, którego jest kierownikiem. 

 

2014 – Ks. Prałat Stanisław Kukla - Emerytowany proboszcz parafii Podole Górowa, człowiek niezwykłej skromności,  

a jednocześnie sprawny organizator i budowniczy obiektów sakralnych oraz ich konserwator. Dokonał zewnętrznej 

konserwacji zabytkowej świątyni z XVI wieku. Prowadzi własne gospodarstwo rolne, z którego płodami rolnymi 

dzieli się z najuboższymi mieszkańcami. 

 

2013 - Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a także radna Województwa Małopolskiego. Działa na rzecz aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Z jej inicjatywy powstało Forum Młodych Liderów Środowiskowych, twórczyni projektów 

„Małopolskie Bajki Profilaktyczne” a także „Rozwiń skrzydła po sądecku”. 

 

2012 - Lucyna Zygmunt - Prezes i trenerka szczypiornistek Olimpii Beskid. Z piłką ręczną związane jest praktycznie całe 

jej życie. Lucyna Zygmunt to nie tylko trener i pedagog, to także  społecznik – w okresie Wielkiego Postu i 

Wielkanocy realizuje we współpracy z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej Misteria Męki 

Pańskiej.  

 

2011 - Barbara Cetnarowska - Radna Gminy Łososina Dolna, Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, które 

skupia ponad 120 kobiet. Jest inicjatorką powstania „Gminnej Izby Pamięci” z dziełami historii i etnografii. 

Czynnie zaangażowana w pracę społeczną na rzecz biednych rodzin oraz miejscowych szkół. Autorka książki o 

Gminie Łososina Dolna „Ta Ziemia Sercu Najbliższa”. Uhonorowana wieloma nagrodami m.in. „Zasłużona dla 

Gminy Łososina Dolna”. Odeszła w ubiegłym roku. 

 

2010 - Celestyn Żeliszewski - Mieszkaniec Librantowej, który w maju 2010 r. dzięki bohaterskiej postawie uratował dwie 

osoby uwięzione w płonącym aucie podczas groźnego wypadku. Sam został poważnie poparzony, wiele miesięcy 

spędził w szpitalu gdzie trwało jego leczenie i rehabilitacja. Za swoją bohaterską postawę został uhonorowany 

medalem „Za Dzielność i Odwagę”, nadanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  

 

2009 - Ryszard Nowak - W latach 2006-2018 r. prezydent Nowego Sącza, polityk, wcześniej był też radnym w Nowym 

Sączu i członkiem Zarządu Miasta. W latach 2001-2005 poseł na Sejm RP. Do historii miasta już przeszedł jako 

człowiek, który wbił łopatę pod budowę obwodnicy północnej z nowym mostem na Dunajcu.  

 

2008 - dr Anna Szczepanik-Dziadowicz - Lekarz psychiatra. Od roku 2004 kieruje Środowiskowym Domem 

Samopomocy w Nowym Sączu. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, osób po kryzysach psychicznych oraz osób z różnymi dysfunkcjami. Dzięki Jej wieloletnim 

staraniom w dobrze wyposażonym ośrodku z pomocy specjalistów korzystają dziesiątki osób. Jest też podporą 

Stowarzyszenia „Jesteśmy”.  
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2007 - Piotr Droździk - Autor wielu publikacji i albumów, w którym pokazuje  znane i mniej znane oblicze Sądecczyzny. 

Za pomocą fotografii promuje ją w kraju i za granicą. Swoistym wyczynem było uzyskanie prawa wstępu, i to  

z kamerą, do biblioteki skarbów piśmiennictwa w opactwie cystersów w Szczyrzycu, gdzie od siedmiu wieków 

wstęp miał tylko zakonny bibliotekarz. Nigdy nie przestaje myśleć o nowych projektach.  

 

2006 - Krzysztof Mączka - Właściciel firmy budowlanej znany z działalności samorządowej i społecznej. Przewodzi 

liczącej kilka tysięcy osób Grupie Modlitewnej Św. Ojca Pio przy bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 

Organizuje festyny z Ojcem Pio, by gromadzić środki na stypendia dla zdolnej młodzieży rodzin niezamożnych. 

Wspiera akcję radia RDN „podziel się chlebem”. 

 

2005 - Gen. Zygmunt Staniszewski - W Straży Granicznej od 1991 roku. Komendantem Karpackiego Oddziału SG został 

w maju 2002 r. W 2005 r. mianowany generałem dywizji. Wybitny profesjonalista z ogromnym dorobkiem 

zawodowym- ponad 30 lat w służbie. W karierze zawodowej cieszył się uzdolnieniami i umiejętnościami 

kierowania wielkimi zasobami ludzkimi.  

 

2004 - Ks. Janusz Szczypka - Proboszcz i kustosz Sanktuarium  MB Różańcowej w Przydonicy /od września 1994r./ Od 

momentu objęcia parafii całym sercem poświęca się szerzeniu kultu Matki Bożej jednocząc wiernych również z 

innych parafii. Dał się poznać jako dobry organizator m.in. spotkań dla nauczycieli z okazji odpustu św. Jana 

Kantego, Dróżek Różańcowych w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz pielgrzymki dla sołtysów. Włącza się 

również w życie społeczne i gospodarcze wsi Przydonica i gminy Gródek nad Dunajcem.  

 

2003 - Ryszard Florek - Założyciel i Prezes firmy FAKRO – producenta okien dachowych. Znakomity ambasador 

Nowego Sącza i Ziemi Sadeckiej w kraju i na świecie. Rozwijając produkcję w swojej firmie stworzył nowe 

miejsca pracy. Sponsor wielu regionalnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym  

i charytatywnym.  

 

2001  - Wiesław Czop - Zasłużony działacz na rzecz środowiska lokalnego, kultury fizycznej i sportu; sponsor wielu 

imprez kulturalno-oświatowych: Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe 

Kolędowanie”, Konkurs Muzyk, itp. Współfinansował wiele inwestycji np.: budowę szkół w Podegrodziu  

i Brzeznej.  

 

2000 - Ks. Mieczysław Czekaj - Wyświęcony w 1962 r. Był kanonikiem Kapituły Bocheńskiej. Do Boguszy przybył  

w 1998 r., a od 2011 r. pozostawał w niej jako emeryt. Ks. prał. Czekaj zasłynął jako restaurator sztuki cerkiewnej 

oraz niestrudzony społecznik.  

 

1999 - Ks. Prałat Stanisław Lisowski - Proboszcz Parafii w Nowym Sączu. Przyczynił się do nadania kościołowi św. 

Małgorzaty rangi bazyliki mniejszej, inicjator niezliczonych akcji duszpasterskich, społecznych i kulturalnych. 

Autor książki  „Religijność miejska w dobie przełomu na przykładzie Nowego Sącza”.  

 

1998 – Maria Barbara Szarota - Radna Powiatu Nowosądeckiego, wielki społecznik.  Od ponad 20 lat organizuje dla 

dzieci i młodzieży bezpłatne kolonie letnie. Wspieranie seniorów i osoby potrzebujące. Znana w środowisku jako 

świadek Cudu w Przydonicy. Odznaczona wieloma nagrodami m.in. Złotą Odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz 

Medalem Jordana. 
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Program Wspierania Zdolnej Młodzieży 
 

SĄDECKI DIAMENT 
 

 

 
„Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę  wsparcia” 

 

                                                                                        Jan Paweł II   
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Sądecki Diament 

 

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków 
 

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej 

młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest 

również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić 

więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. 

 Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią 

ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu 

przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec. Dodatkowe 

stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację 

Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”. 

Inicjatorem powstania Funduszu w 

1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt 

Berdychowski. Za jego patronów celowo 

wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków 

z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś 

na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że 

jak się bardzo chce, to można góry 

przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł 

RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz 

Stypendialny, chciałem spłacić dług 

zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli 

moją edukację” mówi Zygmunt 

Berdychowski. „Sam pochodzę z 

wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny 

chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od 

zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej 

drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum 

ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”. 

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać 

większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne 

zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest 

udział w wolontariacie. 
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Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne 

rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, 

nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami. 

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci 

Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących 

ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc 

młodym ludziom z subregionu sądeckiego O stypendia pomostowe mogą ubiegać się 

maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, 

mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, 

zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Nabór do tego programu jest 

przeprowadzany oddzielnie w lipcu i sierpniu. 

W ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków w samym 

poprzednim roku szkolnym/akademickim 2019/2020 pomocą objęto 158 osób. 

Łączna wartość wypłacanych w nim stypendiów wyniosła 163 850 zł. 

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci 

Potoczków stypendia otrzymało 5 101 uczniów/studentów o łącznej wartości 

4.575.000 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Sądecki Diament 

 

Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja 

Duma 
 

Wojewódzki konkurs pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

którego celami są pogłębienie wiedzy uczniów o historii Sądecczyzny, rozwijanie 

umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego 

ich wykorzystywania, dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, 

ukierunkowanie wartości patriotycznych przez wzgląd na bogatą historię naszego 

regionu, poszanowanie kultury oraz tradycji lokalnych, zainteresowanie uczniów 

historią, uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla regionu oraz 

wzbudzenie chęci poznawania historii naszego regionu. 

Konkurs 

jest 3-etapowy, 

odbywa się też dla 

4 kategorii 

wiekowych, 

wliczając szkoły 

podstawowe, 

średnie, studentów i 

pozostałe osoby 

dorosłe. 

W roku 

2019 wystartowało 

już siódma edycja 

tego konkursu. 

Dane liczbowe z poprzedniej edycji konkursu: 

- przystąpiło już w pierwszym etapie 546 uczestników, reprezentując  

w sumie 69 szkół (lub uczelni) 

- w organizację konkursu zaangażowanych było też 114 szkolnych 

opiekunów naukowych, którzy przygotowywali podopiecznych do konkursu 

- do drugiego etapu awansowało 229 uczestników 

- do finału zakwalifikowało  się 132 uczestników 

W sumie we wszystkich edycjach konkursu wzięło udział 2189 uczestników. 

Nagrodami w konkursie są stypendia im. Braci Potoczków 
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Sądecki Diament 

 

Sądeckie Młode Talenty 
 

Konkurs, którego celem jest wyłonienie muzycznych talentów i otwarcie 

drzwi do realizowania marzeń na rynku muzycznym.  

Do konkurs mogą zgłaszać się osoby w różnych kategoriach wiekowych 

zarówno soliści jak i zespoły, wokaliści oraz instrumentaliści. 

W samej ostatniej edycji do konkursu zgłosiło się 146 osób. W sumie we 

wszystkich czterech edycjach udział wzięło 1019 uczestników we wszystkich 

kategoriach wiekowych. 

Z półfinalistami nagrano wideoklipy emitowane na kanale You-Tube oraz  

w serwisie sadeczanin.info, których liczba odsłon wyniosło łącznie 85 000 

wyświetleń. O kwalifikacji do finału zadecydowało głosowanie sms oraz głosy jury. 
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Sądecki Diament 

 

Nowy Sącz – Nowe Technologie 
 

Konkurs skierowany jest do młodych, zdolnych ludzi, którzy interesują się 

nowościami technologicznymi, lubią konstruować, programować, mają pomysł na 

realizację jakiegoś ciekawego projektu, lub chcą stworzyć taki właśnie projekt. 

 Konkurs polegający na 

projektowaniu innowacji  

i zastosowaniu nowoczesnej 

technologii w praktyce ------ We 

wszystkich dotychczasowych 3 

edycjach udział wzięło 113 

uczestników ------ Wielki finał z 

prezentacją zaprogramowanych 

robotów odbywa się podczas gali 

Sądeckiego Diamentu. 
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Akcja charytatywna 

 

Serce - Sercu 
 

Pod takim hasłem od 1995 roku organizowana jest przed świętami Bożego 

Narodzenia zbiórka żywności dla ubogich rodzin wiejskich, Przy koszykach 

rozstawionych w sklepach na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz w miastach 

Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa innych miejscowościach ościennych powiatów co 

roku dyżurują wolontariusze – zarówno 

uczniowie jak i studenci. 

 

W ramach pomocy społecznej 

Fundacja Sądecka co roku przed świętami 

Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę 

żywności dla najuboższych. Przy koszach 

rozstawionych w wybranych sklepach 

Nowego Sącza i Sądecczyzny dyżurują 

uczniowie szkół średnich, gimnazjów oraz 

studenci na co dzień współpracujący z 

Fundacją. Klienci, wchodzący do sklepu, 

otrzymują od młodzieży ulotki 

informujący o celu akcji "Serce - Sercu", a 

po zrobieniu zakupów dzielą się z 

najuboższymi zakupionymi artykułami 

spożywczymi. W koszach opatrzonych 

czerwonymi serduszkami lądują artykuły 

spożywcze m.in. mąka, cukier, makaron, 

konserwy, słodycze i cytrusy. 

Po przeprowadzonej zbiórce, 

wolontariusze pomagają w sporządzaniu 

paczek żywnościowych, które tuż przed 

Wigilią trafiają do najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin, osób 

samotnych i chorych. Paczki roznoszą po domach sołtysi i pracownicy socjalni 

gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, koła Caritas. To grono 

osób, które zna realia najuboższych rodzin z Sądecczyzny, Limanowszczyzny  



 

14 

i Gorlic. Nie trzeba tłumaczyć z jaką radością witani są kurierzy Fundacji Sądeckiej. 

W wielu domach to właśnie te paczki są podstawą stołu wigilijnego. Akcję 

charytatywną "Serce - Sercu" wspomagają także sądeckie firmy i hurtownie branży 

spożywczej, mięsnej i cukierniczej. 

Dane z akcji w grudniu 2019 roku: 

-liczba tzw. „dni zbiórki” :    303 

-liczba sklepów:   86 

-liczba szkół:   57 

-liczba wolontariuszy:   1384 

-Ilość zebranej żywności:   25,3 ton 

-liczba sporządzonych paczek:    1650 sztuk. 
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Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe 

 

Nagroda Literacka im. Ks. Prof. B. Kumora 
 

 Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. 

ks. prof. Bolesława Kumora na „Książkę o Sądecczyźnie” i „Sądeckiego Autora”. 

Konkurs ma na celu popularyzację 

książek o Sądecczyźnie  

i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra. 

 Jest to jedyny taki konkurs  

o takim zasięgu w Małopolsce 

pokazujący twórczość promującą 

Sądecczyznę. 

 Nagroda ma wyróżnić  

i wypromować najważniejsze dzieła, 

które podejmują tematy związane  

z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz 

autorów wywodzących się z tego 

regionu w ciągu minionego roku. 

Regulamin nagrody nie przewiduje 

ograniczeń pod względem gatunków 

literackich. Wśród zgłoszonych  

w poprzednich edycjach publikacji są 

roczniki, pamiętniki, albumy  

z fotografiami, utwory literackie, poezja, słowniki, a także komiks. 

 Nagroda jest cykliczna, przyznawana raz w roku przez Kapitułę Konkursu 

oraz czytelników portalu sądeczanin.info, oddający swoje głosy na ich zdaniem, 

najlepszą książkę o Sądecczyźnie i sądeckiego autora. Nagrody wręczane są co roku 

podczas uroczystej gali. Uroczystej gali towarzysza targi książki, podczas których 

mieszkańcy Sądecczyzny mogą zapoznać się z nowościami literackimi.  

 Pierwszy raz konkurs został przeprowadzony w 2013 roku. Dotąd odbyło się 

więc 8 jego edycji. We wszystkich edycjach łącznie zgłoszono do konkursu niemal 

200 pozycji, w tym książki, tomiki poezji, albumy, publikacje popularno-naukowe  

i inne, a także 117 autorów. 
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 Laureatami ostatniej edycji konkursu zostali Barbara Paluchowa oraz Antoni 

Kroh – autor książki „Powrót na Sądecczyznę”. W poprzednich edycjach laureatami 

nagrody zostawały takie osoby jak: Wanda Łomnicka-Dulak, Feliks Kiryk, Antoni 

Kroh, Danuta Sułkowska, Wojciech Kudyba, Zenon Piotr Szewczyk, Bolesław Faron, 

Jerzy Giza, Jerzy Leśniak, Sławomir Wróblewski, Adam Ziemianin, Marcin Przybyła. 

Znakomita większość zgłaszanych pozycji w kategorii książka roku powstała 

prywatnym sumptem.  

Wydarzeniu towarzyszą Sądeckie Targi Książek z udziałem ponad 40 wystawców 

regionalnych i ogólnopolskich i ponad 4 000 osób odwiedzających. 
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Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe 

 

Zjazd Sądeczan 
 

 „Świadomi, że historia, tradycja i solidarność społeczna stanowią  

o sądeckiej tożsamości dokładamy  wszelkiej troski aby duchowe i materialne 

dziedzictwo przodków zostało zachowane, a przywiązanie do Sądecczyzny umacniało 

swą konstruktywną siłę”. 

 Sądeczanie 

porozrzucani po całym 

świecie spotykają się pod 

Ołtarzem Papieskim w 

Starym Sączu na 

corocznym Zjeździe 

Sądeczan. Do tej pory 

odbyło się już siedem 

Zjazdów Sądeczan. Zjazd 

Sądeczan łączy 

rodowitych mieszkańców 

Sądecczyzny oraz 

miłośników tego regionu, 

którzy czują potrzebę 

kultywowania lokalnej 

tożsamości oraz troskę o 

społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sądeckiej. Jest to święto wszystkich Sądeczan - 

tych, którzy nigdy nie opuścili rodzinnego gniazda, i tych, których los rzucił w daleki 

świat. We wspólnocie odnajdujemy więzy, które nas łączą: wiarę, tradycję, kulturę, 

język. 

 To wyjątkowy zjazd w kulturowo i historycznie ważnym  dla regionu 

miejscu. To tutaj 20 lat temu przy zgromadzeniu dziesiątek tysięcy sądeczan papież 

Jan Paweł II wyniósł do chwały świętych Kingę, Panią Ziemi Sądeckiej,  

z pochodzenia Węgierkę. Wymiana polsko-węgierskiej myśli na stałe zapisała się też 

w historii miasta, które od stuleci było punktem przenikania się obydwu kultur. Zjazd 

Sądeczan rozpoczyna się od uroczystej Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim. Po 

Eucharystii zgromadzeni biorą udział w wielkim pikniku z mnóstwem atrakcji. Na 

scenie prezentują się kandydaci nominowani do plebiscytu o „Nagrodę Społeczno-

Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin” (zespołów regionalnych, kapel i orkiestr 
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dętych oraz osoby, które swoim dorobkiem twórczym i talentem artystycznym uczą 

szacunku do miejsca, w którym żyjemy, do tradycji i kultury naszego regionu, 

kultywują historię i tradycję naszej Małej Ojczyzny). Nagrodą główną dla zespołu jest 

10000 zł a dla osoby 5000 zł. Koneserzy mogą podziwiać dzieła twórców ludowych 

na największej w tym regionie wystawie. Ponadto odbywają się: konkurs na potrawę 

regionalną z prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich, zawody Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Turniej Gmin. Uczestnicy Zjazdu biorą udział w autentycznym 

wydarzeniu, które promuje kulturę Sądecczyzny, a jednocześnie pokazuje jej 

współczesne atuty. Uroczystości towarzyszy Bieg Sądeczan a dla rodzin z dziećmi 

przewidziana jest strefa zabaw.  

 W zeszłym roku podczas Ziazdu gościły zespoły folklorystyczne ze Słowacji 

oraz z Węgier. 
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Słowo pisane zostaje … 

 

Wydawnictwa Fundacji Sądeckiej 
 

Pokłosiem przedsięwzięć ora konferencji organizowanych przez Fundację 

Sądecką są publikacje z pełnym zapisem wykładów i dyskusji panelowych, gdyż 

słowo mówione ulatuje, a pisane– zostaje. 
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Na szczególną uwagę zasługują: 

- „Bóg. Honor. Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej 

Rzeczpospolitej” 

- „Na mapie serca. 99 wierszy”, Wanda Łomnicka-Dulak 

- „Nasza droga do Euro – nadzieje i zagrożenia” 

- „Masz takie piękne korzenie! – przegląd twórczości ludowej i zespołów 

regionalnych z Sądecczyzny” 

- „Przez modlitwę i pracę do sukcesu – Droga życiowa Braci Koralów” 

- „Ks. profesor Bolesław Kumor na tle epoki” 

- „Środowisko naturalne. Atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny?” 

- „Ekonomia po sądecku” 

- „Rycerstwo Ziemi Sądeckiej w średniowieczu”, Sławomir Wróblewski 

- „Ziemia Sądecka. Falkowa, Jamnica, Kunów, Chruślice od średniowiecza do 

współczesności”, Adam Śliwa 

- „Okrawki, Opowieść o Isi, Wojtku, Bellonie i o tamtym Krakowie”, Adam 

Ziemianin 

- „Poeci Sądecczyzny. Antologia”, Bolesław Faron 

- „Lokalni twórcy z Bramy Beskidu” 

- „Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Mariana Stępnia” 

- „Sądeckie drogi – wczoraj dziś, jutro” 

- „Prezydencja w Małopolsce” 

- „Panorama Wsi Sądeckiej” 

- czasopismo „Echo Regionu” 

-  kwartalnik historyczny „Sądeczanin. Historia”, Sławomir Wróblewski, Jakub 

Bulzak, Łukasz Połomski, Sylwester Rękas 

- 100-stronicowy miesięcznik regionalny „Sądeczanin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Pismo porusza tematy ważne dla środowisk lokalnych 

 

„Sądeczanin” – miesięcznik niezależny 
 

„Fundacja Sądecka od stycznia 2008 roku wydaje miesięcznik 

„Sądeczanin”. Tytułem i winietą pismo nawiązuje do czasopisma wychodzącego na 

początku zeszłego stulecia w Nowy Sączu. 

„Sądeczanin” jest pismem niezależnym i apolitycznym, porusza sprawy 

lokalne, bliskie mieszkańcom Sądecczyzny. 

Swoje łamy otwiera szeroko na 

problemy samorządowe i gospodarcze, 

opisuje sukcesy i porażki gmin sądeckich, 

promuje ludzi aktywnych i zasłużonych dla 

swoich środowisk, kultywuje tradycje  

i kulturę Lachów sądeckich, przypomina 

znaczące zdarzenia z historii Ziemi 

Sądeckiej. 

„Sądeczanin” stroni od taniej 

sensacji, nastawia się na pokazywanie dobra, 

rzeczy pozytywnych, ubogacających ziemie 

położone nad Dunajcem, Popradem, 

Kamienicą Nawojowską… 

Co miesiąc, 100 stron 

„Sądeczanina” wypełniają aktualne informacje, reportaże, wywiady, publicystyka  

i felietony. Pismo sprawuje patronat medialny nad konferencjami historycznymi  

i gospodarczymi oraz imprezami charytatywnymi organizowanymi przez Fundację 

Sądecką. 

„Sądeczanin” jest kolportowany poprzez urzędy pocztowe i sklepy na terenie 

powiatu nowosądeckiego, można też zamówić prenumeratę pisma. Funkcję redaktora 

naczelnego „Sądeczanina” przez wiele lat pełnił śp. Henryk Szewczyk, doświadczony 

dziennikarz prasy lokalnej, związany z Fundacją Sądecką od początku jej istnienia. 

Jest to fenomen na skalę województwa. Swoje korespondencje przysyłają 

samorządowcy, nauczyciele, proboszczowie, ludzie kultury i sportu. W piśmie 

goszczą też Sądeczanie rozsiani po kraju i świecie, pragnący podtrzymać więź ze 

swoją ziemią rodzinną 
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Najnowsze informacje o życiu regionu 

 

Sadeczanin.info – informacyjny puls regionu 
 

Sam portal sądeczanin.info odwiedza ponad 650 tysięcy unikalnych 

użytkowników, dając miesięcznie ponad 10 mln odsłon. Jest to największe medium 

informacyjne na Sądecczyźnie zajmując stosunkowo niewielki obszar co czyni go 

najpopularniejszym serwisem regionalnym. Jest on niejako spoiwem 

solidaryzującym Sądeczan różnego wieku i zawodu, którzy swój dzień zaczynają od 

sprawdzenia najnowszych informacji z regionu. 
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Poznaj liderów pozytywnych zmian 

 

Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny i Salon 

Przemysłu Turystycznego 

 
Fundacja Sądecka od 2008 roku wraz z Instytutem Ekonomicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej corocznie publikuje opracowanie 

ujmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny.  

Inicjatorem całego 

Fundacja Sądecka od 2008 roku 

wraz z Instytutem Ekonomicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej corocznie publikuje 

opracowanie ujmujące analizę 

aktywności gmin Sądecczyzny. 

Inicjatorem całego 

przedsięwzięcia jest Fundacja 

Sądecka, która w 2008 roku 

zwróciła się do Instytutu 

Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  

z propozycją przeprowadzenia analiz zmierzających do wyłonienia grupy liderów 

aktywności wśród Sądeckich gmin. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia 

badań, uzyskujemy dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. 

Ranking Gmin opracowywany jest przez zespół ekspertów w dziedzinie ekonomii 

pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Raport powstaje w celu 

docenienia wysiłków władz samorządowych powiatu nowosądeckiego, zmierzających 

do dynamicznego rozwoju swoich gmin, a także na rzecz poprawy warunków życia 

lokalnych społeczności. 

Ocena Aktywności przeprowadzana jest w oparciu o 11 wskaźników 

szczegółowych grupowanych w czterech kategoriach osiągnięć: 

1. Generowanie dochodów. 

2. Pozainwestycyjna działalność gospodarcza 

3. Aktywność inwestycyjna gminy 

4. Efekty polityki społecznej 

Odpowiednio zagregowane oceny powyższych przekrojów tworzą piątą kategorię 

– dynamika, a także szóstą podsumowującą ocenę dokonanych osiągnięć gminnych 
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samorządów. Dyplomy dla bardziej aktywnych gospodarczo w danym roku gmin 

Sądecczyzny wręczane są podczas Gali Oceny Aktywności Gmin. 

W 2014 roku ranking został rozszerzony o powiaty gorlicki i limanowski.  

W sumie ocenie poddano łącznie 39 gmin. Przybyło też kategorii, w których oceniani 

samorządy: było ich aż pięć. Gminy były oceniane pod kątem: generowania 

dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu 

polityki społecznej. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która 

wskazała tegorocznego zwycięzcę. W 2018 roku w kategorii głównej najaktywniejszą 

gminą okazała się Muszyna. 

Uroczystej gali z prezentacją wyników rankingu i wręczeniem dyplomów 

włodarzom gmin towarzyszył Salon Przemysłu Turystycznego. Po raz pierwszy 

przyznano również statuetki za dokonania w roku 2018 w trzech kategoriach: marka 

turystyczna, atrakcja turystyczna oraz człowiek roku branży turystycznej. 
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Zakorzenieni w tradycji .1 Pułku Strzelców Podhalańskich 

 

Apel o przywrócenie jednostki wojskowej na 

Sądecczyznę 
 

Dnia 4 grudnia 2017 r. Walny Zjazd Delegatów Społeczno-Kulturalnego 

Towarzystwa „Sądeczanin” podjął uchwałę o podjęciu działań mających na celu 

ponowną lokalizację jednostki wojskowej na Sądecczyźnie nawiązującej do tradycji 

1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Inspiracją do tych działań stała się podjęta 14 

listopada ubiegłego roku przez Sejm Rzeczypospolitej nowelizacja  ustawy o siłach 

zbrojnych RP, zakładająca zdecydowane zwiększenie liczebności polskiej armii.  

 

W tym celu powołano Komitet 

Honorowy z przedstawicielami 

Sądecczyzny na czele z politykami, 

władzami województwa 

małopolskiego, Miastem Nowym 

Sącz, samorządami na szczeblu 

powiatowym, gminnym na 

Sądecczyźnie, w Ziemi Limanowskiej 

i Gorlickiej, służbami mundurowymi, 

szkołami, historykami, 

przedstawicielami duchowieństwa. 

Członkowie ci uroczyście podpisali dnia 28 stycznia 2018 roku w Marcinkowicach 

apel poparcia dla tej szczytnej inicjatywy.  

Inicjatywa ta znalazła szerokie poparcie wśród mieszkańców Sądecczyzny i poza nią. 

Jako pierwszy w tej sprawie uchwałę 

o poparciu powrotu na Sądecczyznę 

wojska podjął Sejmik Województwa 

Małopolskiego – podjął go 

jednogłośnie ponad wszelkimi 

podziałami. W ślad za nim uchwały 

jednogłośnie przyjęły: Rada Miasta 

Nowego Sącza, Rada Powiatu 

Nowosądeckiego, Rada Powiatu 

Limanowskiego, Rada Powiatu 
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Gorlickiego, następnie gminy powiatu nowosądeckiego, a także gminy powiatu 

limanowskiego i gorlickiego. / 

Organizatorzy apelu uzyskali 

zgodę Biskupa Tarnowskiego na 

przeprowadzenie zbiórki podpisów 

na terenie wszystkich kościołów  

w Diecezji Tarnowskiej, również 

na terenie parafii Sądecczyzny. 

Apel ten przeprowadzono już  

w kilkudziesięciu sądeckich 

parafiach. W akcje włączyło się 

ponadto 1000 wolontariuszy ze 

szkół, Związek Strzelecki „Strzelec” w Nowym Sączu, służby mundurowe, sołtysi, 

instytucje, zakłady pracy.  

Udało się tym samym zebrać przeszło 30 000 podpisów pod apelem o przywrócenie 

jednostki wojskowej, które finalnie złożono na ręce Ministra Obrony Narodowej.  Jest 

to niewątpliwie ewenement na skalę kraju. W akcję włączyło się ponadto 1000 

wolontariuszy ze szkół, parafie, Związek Strzelecki „Strzelec” w Nowym Sączu, 

służby mundurowe, sołtysi, instytucje, zakłady pracy. Zbiórka podpisów była również 

prowadzona przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. 

Organizatorzy podkreślają, że sukces akcji prowadzonej na terenie całego subregionu 

sądeckiego zawdzięczamy w dużej mierze poparciu samorządów, służb 

mundurowych, szkół, historyków, kościoła i wszystkim mieszkańców.  

Ostatecznie decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszoną przez Ministra 

Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka dnia 16 maja 2019 roku, w obecności 

Wiceprezes Rady 

Ministrów Pani Beaty 

Szydło a także liczącej 

kilkadziesiąt osób 

delegacji Sądeczan oraz 

żołnierzy I Batalionu 

Strzelców Podhalańskich, 

wojsko polskie 

odwołujące się do 

tradycji 1 Pułku 

Strzelców Podhalańskich 

wraca do Nowego Sącza.  
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Sołtys – pierwsza osoba we wsi 

 

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej 
 

Założone w 2005 roku skupia ok. 206 sołtysów z powiatu nowosądeckiego. 

Zabiega o należne miejsce sołtysa w hierarchii ustroju samorządowego. 

Statutowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja najniższego szczebla 

samorządu lokalnego, jakim jest sołectwo, wobec administracji państwowej  

i samorządowej. Stowarzyszenie zabiega o podniesienie rangi sołectwa m.in. poprzez 

wydzielenie z budżetów gmin osobnych środków dla poszczególnych wsi oraz 

ustawową rekompensatę za pracę "w świątki i piątki" pierwszej osoby we wsi. 

Stowarzyszenie organizuje 

szkolenia dla swoich 

członków m.in. w zakresie 

pozyskiwania środków 

unijnych, gdyż to własnie 

sołtysi wskazują potrzeby 

inwestycyjne swoich 

wiosek i mobilizują 

mieszkańców do działania. 

Sołtysi sądeccy są bardzo 

pobożni. Każdego roku -  

w maju, peregrynują do 

Lichenia w ramach 

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów Środowisk Wiejskich. Odwiedzają też lokalne 

sanktuaria. 

Co roku organizowany jest konkurs na najlepszego sołtysa Sądecczyzny  

z cennymi nagrodami. 

Na koleżeńskich spotkaniach przy ognisku sołtysi wymieniają się 

informacjami i doświadczeniami. 

Od 2010 roku prezesem Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej jest Piotr 

Gniadecki – były sołtys Posadowej Mogilskiej, który objął tę funkcję po zmarłym 

Józefie Szudym. 
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Poszli śladami Franciszka Stefczyka  

 

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy 
 

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy z siedzibą w Nowym Sączu 

zostało powołane na I Walnym Zgromadzeniu Członków w 1997 roku na bazie 

istniejących kas przy Nowosądeckiej Izbie Rolniczej. Początki udzielania pomocy 

finansowej rozpoczęły gminy Gródek n/Dunajcem i Łużna. 

Głównym celem powołania Stowarzyszenia z inicjatywy Pana Zygmunta 

Berdychowskiego to popularyzacja idei oszczędzania poprzez gromadzenie środków 

w formie wpisowego, składek 

członkowskich, utworzenie Funduszu 

Gwarancyjnego przy Stowarzyszeniu, 

udzielanie bezprocentowych pożyczek 

członkom kas, organizowanie 

konkursów celem usprawnienia 

działalności kas, reprezentowanie 

interesów członków kas  

w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych a szczególnie w zwalczaniu 

bezrobocia, aktywizacji zawodowej,   

z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową, doradztwo  

i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów 

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, podnoszenie wiedzy mieszkańców 

wsi, przede wszystkim w zakresie poprawy efektywności produkcji rolnej, doradztwa 

rolnego, prawnego i finansowego. 

Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy prowadzi działalność w oparciu o 

statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XII Gospodarczy w Krakowie. 

Natomiast szczegółowo działalność określa regulamin, który na każdym Walnym 

Zgromadzeniu członków może być modyfikowany w nawiązaniu do realnych potrzeb 

członków kas. 

Środki finansowe na działalność statutową w formie udzielania 

bezprocentowych pożyczek swoim członkom Koła Gminne pozyskują  

z następujących źródeł 

-wpłaty wpisowego, które aktualnie wynosi minimum 50,00 zł. od każdego członka 

kasy 
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-wpłaty składki członkowskiej zróżnicowanej tj. 3,00 zł., 5,00 zł., 10,00 zł., 15,00 zł. 

oraz 20,00 zł miesięcznie od każdego członka i płatnych zgodnie z regulaminem dwa 

razy w ciągu roku. 

-środków finansowych otrzymanych przy rejestracji Koła Gminnego  

w równowartości do ilości zgromadzonych (środki powyższe w formie pożyczki 

nieoprocentowanej przekazywane są przez Fundusz Gwarancyjny powołany przy 

Stowarzyszeniu) 

-środków finansowych w formie darowizny lub pożyczki pozyskanych od sponsorów 

lokalnych. 

-środków finansowych pozyskanych od instytucji sponsorujących organizację szkoleń 

i konkursów. 

Dane aktualne dotyczące stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie podzielone jest na 33 koła skupiające łącznie 2941 

członków. 

W całym okresie działalności Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy, tj. 

od 1997 udzielono:    50.927 pożyczek    na wartość  76.181.703 zł 
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Prawnik, polityk, turysta … 

 

Zygmunt Berdychowski – założyciel Fundacji 

Sądeckiej 
 

Pochodzi z podsądeckiej Niskowej (ur. 

1960), z wielodzietnej rodziny chłopskiej od 

wieków osiadłej w tych stronach. Absolwent  

I LO im. J. Długosza w Nowym Sącza, prawnik 

po Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom -

1988). W czasach studenckich dwukrotnie 

więziony za działalność opozycyjną (1982  

i 1985 r.). Kierował wtedy jedną  

z największych siatek kolporterskich „bibuły” 

w Małopolsce. 

Poseł na Sejm RP w kadencjach 1991-

1993 i 1999-2003. Działacz NSZZ 

„Solidarność” RI, PSL „Solidarność”, 

Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego  

i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.  

W latach 2006 – 2010 był radnym gminy Chełmiec. W następnej kadencji pełnił 

funkcję radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Założyciel i przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów 

Wschodnich w Warszawie, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, 

dorocznych debat polityków i ekspertów z całego świata, oraz innych konferencji 

ekonomicznych. W 2011 roku Forum było największe w historii – do Krynicy 

przyjechało ponad 3 tys. gości i dziennikarzy z całego świata. Wielkim sukcesem 

zakończyła się także Konferencja Europa-USA w grudniu 2011 roku, która 

obradowała w siedzibie Kongresu Stanów Zjednoczonych na Kapitolu  

w Waszyngtonie. 

Żona – Mariola, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

dyrektor biura Instytutu Studiów Wschodnich. Mają troje dzieci: Jasia, Małgosię  

i Honoratkę. Życie dzielą między Warszawę, a Sądecczyznę. 

W Niskowej, na ojcowiźnie, pan Zygmunt wybudował okazały dom.  

W wolnych chwilach zgłębia najnowszą historię Polski, bada także dzieje Europy 

Środkowo-Wschodniej. 
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W młodości uprawiał spadochroniarstwo, biega w maratonach, pasjami 

jeździ na rowerze i chodzi po coraz wyższych górach. W 2007 r. zdobył Gerlach, 

najwyższy szczyt w Tatrach, w czerwcu 2008 r. wspiął się na Mont Blanc, najwyższy 

szczyt w Europie, a w lipcu 2009 r. zdobył Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu (5642 

m n.p.m.). W drodze po Koronę Ziemi zdobył najwyższe szczyty: w 2009 roku Afryki 

– Kilimanjaro (5895 m n.p.m.); w 2010 roku Ameryki Południowej – Aconcaguę 

(6960 m n.p.m.), w 2011 roku Antarktydy – Masyw Vinsona (4892 m n.p.m.)  

i Australii i Oceanii – Piramida Carstenz (4884 m n.p.m.). W 2014 roku Zygmunt 

Berdychowski jako pierwszy Sądeczanin zdobył najwyższą górę planety Ziemi - 

Mount Everest (8846 m n.p.m.). Czomolungma (nazwa tybetańska) okazała się 

trudnym przeciwnikiem, dwie pierwsze próby jej zdobycia w 2012 i 2013 roku nie 

zakończyły się sukcesem. Jednak nie zniechęciło to Pana Zygmunta do wejścia na 

Górę Gór. Udało się to właśnie za trzecim razem – 25 maja 2014 roku Zygmunt 

Berdychowski stanął na Dachu Świata. 

Jego sportowe pasje zmobilizowały go do zorganizowania w Krynicy-Zdroju 

Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego, którego piąta edycja w 2014 roku 

zgromadziła ponad 7000 biegaczy z całej Polski. 

Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał wiele odznaczeń  

i nagród w tym m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku, 

Nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia w 2009 roku i Nagrodę im. św. 

Brata Alberta w 2007 roku. Jest Honorowym Obywatelem Krynicy-Zdroju. 
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Powiedzieli o Fundacji Sądeckiej 

 

 Andrzej Szkaradek, legenda Sądeckiej Solidarności  

Nigdy nie wiadomo, czym Zygmunt Berdychowski zaskoczy i co 

nowego chowa w zanadrzu, ale zawsze jest to jakaś cenna 

inicjatywa służąca Sądecczyźnie. 

 

 

ks. prałat Józef Babicz, proboszcz parafii w Marcinkowicach  

O Fundacji Sądeckiej i panu Zygmuncie można mówić tylko 

dobrze, trudno przecenić wartość wszystkich dzieł wyrosłych 

wokół Fundacji. Ta działalność to prawdziwie praca na Bożej 

niwie. 

 

 

Józef Zygmunt, Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec, 

Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 

Prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski został 

wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, 

przyznawaną przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Chyba 

nikomu bardziej ta odznaka się nie należała. 

 

 

Wiesław Janczyk, poseł na Sejm RP  

Z Fundacją Sądecka współpracowałem przez wiele lat jako 

prezes Kasy Wzajemnej Pomocy w Męcinie. To wspaniała rzecz. 

Nieoprocentowane pożyczki z kasy łagodzą biedę na wsi. 

 

 

Krzysztof Pawłowski, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły 

Biznesu – Nacional Louis University  w Nowym Sączu  

Podziwiam energię, pracowitość i pomysłowość Zygmunta 

Berdychowskiego. Ten człowiek sam jeden robi więcej dla 

Sądecczyzny niż kilka instytucji razem wziętych. 

 

 

Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego  

Wspaniałe są konferencje organizowane przez Fundację 

Sądecką. Pamiętam konferencję o ks. profesorze Kumorze i 

sądeckich generałach, a także konferencje gospodarcze – o 

sądeckich drogach i środowisku naturalnym Sądecczyzny.   

 

 

Władysław Wnętrzak, wójt gminy Rytro  

Od lat nasza gmina współpracuje z Funduszem Stypendialnym 

imienia Braci Potoczków. Dzięki temu wielu uczniów z naszego 

terenu otrzymywało stypendia, co było ulgą dla budżetów 

rodzinnych. 

 


