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UZASADNIENIE  

  

Niniejsza inicjatywa uchwałodawcza jest ściśle powiązana z wnioskiem w sprawie przyznania 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza red. Jerzemu Leśniakowi, które 

wpłynęło do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza w dn. 27 września 2017 r. od 

przedstawicieli wielu stowarzyszeń, fundacji, środowisk społecznych i sądeczan. Wniosek ten 

podpisali: Fundacja Chrobrego, Związek Sądeczan, Fundacja Sądecka, Klub Przyjaciół Ziemi 

Sądeckiej, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Nowym 

Sączu, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Nowym Sączu, Związek 

Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 

Nowy Sącz, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu, 

MKS „Sandecja”, Sądeckie Towarzystwo Sportowe „Superfighter”, Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, dr Krzysztof 

Pawłowski (Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza), Kazimierz Pazgan (Honorowy 

Obywatel Miasta Nowego Sącza), Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Rafał Skąpski 

(były wiceminister kultury), Józef Antoni Wiktor (były wojewoda nowosądecki i prezydent 

Nowego Sącza), Jan Golonka (były starosta nowosądecki), Mieczysław Kiełbasa (były 

wicewojewoda nowosądecki i wicestarosta nowosądecki), Wiesław Basta (były 

przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego), Stanisław Pasoń (były poseł na Sejm RP, 

radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk 

Akademickich „ORION”, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, 

Klub Sportowy „START”, Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”, 

Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu, 

Stowarzyszenie „Dla Miasta”. W związku z tak licznym gronem sądeckiej społeczności 

wnioskującym o oddanie należnego hołdu Jerzemu Leśniakowi, a także w uznaniu dla 

ogromnych, niezaprzeczalnych zasług Jerzego Leśniaka dla Miasta Nowego Sącza, Prezydent 

Miasta uznał za nieodzowne udzielenie poparcia dla wnioskujących grup społecznych 

i sądeczan w przedmiotowej kwestii oraz wystąpienie do Rady Miasta Nowego Sącza 

z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przyznania śp. Jerzemu Leśniakowi tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.  

 Jerzy Leśniak (14 VIII 1957 – 20 VIII 2017), syn Augustyna, znanego sądeckiego 

ekonomisty i historyka oraz wnuk Jana, żołnierza obu wojen światowych, obrońcy Lwowa, 

całe życie związany był z Nowym Sączem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 8 

i I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu zdobył wyższe 

wykształcenie w dziedzinie nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie w 1980 r. Po studiach rozpoczął swą czterdziestoletnią służbę w niemal 

wszystkich sądeckich mediach, współtworząc lokalne życie społeczno-kulturalne, a z czasem 

stając się wzorem profesjonalizmu, dziennikarskiej rzetelności i pracowitości, autorytetem dla 

kolejnych pokoleń młodych adeptów zawodu. Od lat 80. ub. wieku był kierownikiem 
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i filarem redakcji „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, Tygodnika „Dunajec”, 

„Tygodnika Echo”, kwartalnika „Nowy Sącz”, pisał regularnie do „Głosu Sądeckiego”, 

„Almanachu Sądeckiego”, „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, miesięcznika i portalu 

„Sądeczanin”, był reporterem i komentatorem „Regionalnej Telewizji Kablowej” i „Telewizji 

Kablowej Insat”, uczył podstaw dziennikarstwa w PWSZ w Nowym Sączu i sądeckich 

szkołach. Od 2000 r. rozpoczął współpracę z „Rocznikiem Sądeckim”, a od 2007 r. rozpoczął 

na jego łamach niezwykle cenioną przez znawców i posiadającą wybitny walor dokumentalny 

Kronikę Miasta Nowego Sącza. W 2003 r. objął stanowisko rzecznika prasowego Urzędu 

Miasta, a cztery lata później został pracownikiem obecnego Wydziału Kultury, Sportu 

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza. Swoją pracę zawodową łączył Jerzy 

Leśniak z wszechstronnymi zainteresowaniami kulturalnymi: pasją historyka, dokumentalisty, 

popularyzatora i badacza sądeckich dziejów i sądeckich losów w kraju i za granicą.   

 Był największym w mieście, niezrównanym znawcą historii kolejnych pokoleń 

sądeczan, zgromadził najbogatsze archiwum sandecjanów w historii, kulturze i polityce, 

w czasie licznych podróży prywatnych i służbowych, w bogatej korespondencji i kontaktach 

prywatnych stał się największym ambasadorem Nowego Sącza i Ziemi Sądeckiej na świecie. 

W 2003 r. został sekretarzem reaktywowanego Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, 

kierowanego przez byłego marszałka Sejmu i premiera RP Józefa Oleksego, skupiającego 

znanych ludzi polityki, kultury, nauki i biznesu, wywodzących się z Nowego Sącza i regionu. 

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu red. Jerzego Leśniaka, jego osobistym kontaktom 

i walorom osobowościowym, Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej zorganizował Zjazdy 

Sądeczan w Nowym Sączu, Krynicy, Rytrze, Krakowie i Warszawie. Co więcej, dzięki jego 

staraniom Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej założył oddziały w Chicago i Detroit, a w ciągu 

kilkunastu lat działalności podejmował szereg inicjatyw kulturalnych i społecznych, w tym 

fundował stypendia dla najzdolniejszych maturzystów szkół sądeckich. W 2015 r. Jerzy 

Leśniak przyjął i pełnił z wielkim zaangażowaniem społeczną funkcję prezesa Fundacji 

Chrobrego w Nowym Sączu, organizacji strzegącej tradycji założonego w 1908 r. 

zasłużonego sądeckiego gimnazjum i liceum.  

 W swojej pracy zawodowej i społecznej Jerzy Leśniak umiał łączyć wszystkie 

środowiska polityczne i światopoglądowe w służbie dla Nowego Sącza. Z jego olbrzymią 

wiedzą i profesjonalizmem, walorami osobistymi i łatwością nawiązywania kontaktów stykali 

się na co dzień dziennikarze, goście Miasta, przedstawiciele miast partnerskich, politycy 

i uczniowie, których oprowadzał i którym opowiadał o Nowym Sączu; Jerzy Leśniak – jak 

nikt inny – umiał w każdej chwili promować dorobek Nowego Sącza i sądeczan w kraju i na 

świecie, popularyzował Nowy Sącz w lokalnych i krajowych mediach, w programach 

telewizyjnych i radiowych, portalach podróżniczych i krajoznawczych. Był niezrównanym 

konferansjerem uroczystości miejskich, niezrównanym mówcą i piewcą historii miasta. 

          Dorobek dziennikarski, publicystyczny, reporterski i książkowy Jerzego Leśniaka nie 

ma sobie równych w historii Nowego Sącza. Można go zestawiać z najznamienitszymi 

kronikarzami sądeckich dziejów: Janem Sygańskim i Szczęsnym Morawskim, z historykami-

badaczami, redagującymi przygotowywany przez Leszka Migrałę i Jerzego Leśniaka 

„Rocznik Sądecki”. Prócz tysięcy artykułów prasowych, relacji reporterskich, wywiadów 
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i sprawozdań, Jerzy Leśniak pozostawił po sobie kilkadziesiąt artykułów i biogramów 

w „Roczniku” i „Almanachu Sądeckim”, dziesięcioletnią Kronikę Miasta, a przede wszystkim 

imponującą ilość, blisko 30 pozycji książkowych i encyklopedycznych, stanowiących dzisiaj 

fundament wiedzy o historii Nowego Sącza i regionu, dowód miłości autora do swojego 

miasta. Są wśród nich tak ważne, jak: Encyklopedia Sądecka (współautor: Augustyn Leśniak, 

2000), 101 Sądeczan (2012), Sądeckie ścieżki – od Ziemi Świętej do Kalifornii (2012), Nowy 

Sącz – miasto niezwykłe (współautor: Piotr Droździk, Augustyn Leśniak, 2004), Nowy Sącz - 

z wieży ratuszowej (współautor: Sławomir Sikora, 2006), Szkoła Chrobrego 1908-2008 

(2008); są opracowania historyczne: Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie 

w służbie niepodległej Rzeczpospolitej (współautor: Henryk Szewczyk, 2008) oraz Nowy Sącz 

– Narwik. Opowieść o dwóch miastach – historia i współczesność. W 70. rocznicę kampanii 

norweskiej (współautorzy: Leszek Migrała, Sławomir Sikora, 2010); są solidne historyczne 

monografie sądeckich firm i instytucji: Banku Spółdzielczego, Warsztatów Kolejowych, 

wodociągów, spółki Nova; są historie orkiestry Straży Granicznej i zespołu Sądeczoki, są 

historie ukochanego klubu sportowego Sandecja: 75 lat Komunikacyjnego Klubu Sportowego 

Sandecja 1910–1985 (współautor: Ryszard Cybulski, 1986) oraz Sandecja. Minęło 90 lat 

(współautor: Daniel Weimer, 2001); są turystyczne pocztówki regionu, Perły Doliny Popradu 

(2009) oraz  księgi historyczne Brzeznej, Starego Sącza, Biegonic, Korzennej, Podegrodzia. 

Jest pisana z perspektywy wieloletniej współpracy w służbie dla Miasta biografia Choć po 

lewicy, a wszelako prawy... Józef Oleksy 1946-2015 (2016) i jest również wzruszające, pisane 

z inspiracji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i jemu ofiarowane Okno życia – S.O.S 

ks. kardynała Karola Wojtyły (współautor: Sławomir Sikora, 2010).  

 Wśród ostatnich prac Jerzego Leśniaka wyróżnić można imponujące solidnością 

i gruntownym zbadaniem tematu, a także wszechstronnymi zainteresowaniami badawczymi 

autora encyklopedie: Panorama kultury sądeckiej  i Panorama sportu sądeckiego, w 2 tomach 

(współautor: Sławomir Sikora 2008 i 2016). Dziełem życia redaktora Jerzego Leśniaka, 

przygotowywanym od 16 lat i pisanym do ostatnich chwil przed śmiercią, stała się oparta na 

solidnych źródłach i badaniach, doskonale oceniona przez fachowców, monumentalna Nowa 

Encyklopedia Sądecka, gromadząca na przeszło 1000 stronach pełny stan badań na temat 

725 lat historii królewskiego Miasta Nowego Sącza.  

 Koniec zwieńczył dzieło. Jerzy Leśniak pozostawił Miastu Księgę, której wcześniej 

nie zdołał napisać nikt inny. W całkowitym oddaniu dla pracy nie doczekał kolejnego 

jubileuszu ukochanego przez siebie grodu. Swoim życiem zawodowym i twórczym dobrze 

przysłużył się Nowemu Sączowi. Kilka miesięcy przed śmiercią otrzymał nagrodę 

im. Ks. Prof. Bolesława Kumora za całokształt twórczości. Ks. Prałat Stanisław Czachor, 

Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza, żegnając przyjaciela w dniu 24 sierpnia 2017 r., 

powiedział: Ś.P. Jerzy miał czułe, wrażliwe i życzliwe dla drugich serce. Kochał ojczystą 

historię.  

 Blisko 40 lat swego życia Jerzy Leśniak pisał tylko o innych. W ciągu ostatnich 

kilkunastu lat uwieczniał innych wybitnych sądeczan w encyklopediach, leksykonach 

i monografiach Ziemi Sądeckiej. W licznych biografiach, publikowanych również 

w „Almanachu” i „Roczniku Sądeckim”, Jerzy Leśniak stawiał pomniki drugim, nie 
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dopuszczając nigdy pisania o sobie. Z kilkudziesięciu dzieł Jerzego Leśniaka historię Nowego 

Sącza poznawać będą kolejne pokolenia. Niech dzisiaj ta sądecka historia odwzajemni się 

Jerzemu Leśniakowi i przyjmie go w panteon najwierniejszych synów. 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

NOWEGO SĄCZA 

(-) Ryszard Nowak 

 


