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Do udziału w III edycji Rankingu GLG 

zgłoszonych zostało w otwartym 

konkursie 21 os�b związanych z 

Sądecczyzną i reprezentujących r�żne 

dziedziny kultury. Kapituła w jawnym 

głosowaniu wybrała 15 os�b do 

finałowej rundy. 

21 people connected with the Sącz 

region and representing various 

culture were nominated in an open 

contest to take part in the third edition 

of the GLG ranking. The Chapter has 

then voted twice: first, 15 candidates 

were selected in open ballot for final 

round.

W tajnym już głosowaniu, nad kt�rym 

czuwała  renomowana warszawska 

k a n c e l a r i a  p r a w n a  G E S S E L , 

członkowie Kapituły wskazali 10 

laureat�w, kt�rzy wed ług ilo�ci 

uzyskanych głos�w uplasowali się na 

następujących pozycjach:

Historyczka sztuki, redaktorka w kwartalniku „Artysta i 

Sztuka”, pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym 

Sączu,  miło�niczka malarstwa XIX i XX w.  oraz polskiego 

powojennego wzornictwa. Od sze�ciu lat prowadzi bloga o 

sztuce Minerva. Jest to jeden z najpopularniejszych blog�w 

o takiej tematyce w Polsce, na kt�rym edukuje i opowiada o 

emocjach związanych z przeżywaniem sztuki. Rok 2020 

przyni�sł jej rekordową popularno��, na kt�rą złożyła się 

pandemia oraz potrzeba obcowania ze sztuką w sieci.

Justyna Stasiek-Harabin

Justyna Stasiek-Harabin

Art historian, editor in “Artysta i Sztuka” (Artist and Art) 

quarterly, employee of the District museum in Nowy Sącz, a 
th thgreat admirer of the 19  and 20  century painting and the 

Polish post-war design. She has been writing an art blog – 

called Minerwa – for the past 6 years. It is one of the most 

popular blogs dedicated to art in Poland and she uses it to 

educate and to talk about emotions related to experiencing 

art. In 2020 her blog enjoyed the greatest popularity driven 

by the pandemic time and the increased need to experience 

art in the Internet.

Following this, Chapter members 

indicated 10 laureates in secret 

ballot, supervised by GESSEL, a 

renowned law firm from Warsaw. The 

laureates’ ranking, by number of 

votes  they have received,  is 

presented below: 

The Chapter of the Danuta Szaflarska Genialni Lokalni Globalni 

(Great Local Global) ranking decided, in a secret ballot, 

on the list of the ranking laureates for 2020.
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Anna Wilk : Historyczka, badaczka i pasjonatka historii 

mniejszo�ci narodowych z uwzględnieniem zagadnie� 

tożsamo�ciowych. Jest pracownikiem badawczo-

dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. W grudniu 2019 r. ukazała się jej książka 

„Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-

1989”, kt�ra w 2020 otrzymała prestiżową nagrodę im. 

prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej 

książki dotyczącej najnowszej historii Polski.   

 Marcin Kaletka : Urodził się w Limanowej. Saksofonista, 

kompozytor oraz pedagog, absolwent instytutu Jazzu 

Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Frost School of 

Music, University of Miami, USA. Zdobywca wielu 

nagr�d na festiwalach oraz konkursach jazzowych w 

kraju i zagranicą. W 2020 r. ukazała się płyta "Weband - 

Cavatia Session", polskiej supergrupy pod wodzą 

pianisty Piotra Wyleżoła, gdzie gra r�wnież Marcin 

Kaletka. Jazz Forum uznał ten krążek za jeden z 

najlepszych w 2020 r.

 Marcin Kaletka

Born in Limanowa. Saxophonist, composer and teacher, 

graduated from the Institute of Jazz at Music Academy in 

Katowice and Frost School of Music, University of 

Miami, USA. He won numerous awards at jazz festivals 

and contests in Poland and abroad. He participated in 

recording of “Weband – Cavatia Session” album 

(released in 2020) of the Polish super band led by pianist 

Piotr Wyleżoł. Jazz Forum considers this record to be 

one of the 2020 best releases.

Krzysztof Dziurbiel : Pianista, urodzony w Muszynie, 

absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Grazu 

(Austria). Gra w duecie ze swoją żoną, Chiemi Tanaką. 

W roku 2020 odnie�li znaczące sukcesy w dw�ch 

m i ę d z y n a r o d o w y c h  k o n k u r s a c h  d u e t � w 

fortepianowych: w V Międzynarodowym Konkursie 

Muzycznym Online „Danubia Talents” na Węgrzech, 

gdzie otrzymali I gł�wną nagrodę, a także w 

Międzynarodowym Konkursie on-line Music and Stars 

Awards, uzyskując Srebrną Nagrodę.

Krzysztof Dziurbiel

Pianist, born in Muszyna, graduated from Music 

Academies in Kraków and Graz (Austria). He plays a 

duet with his wife, Chiemi Tanaka. In 2020 they enjoyed 

significant successes in two international piano duet 
thfestivals: in the 5  “Danubia Talents” International Online 

stMusic Festival in Hungary, where they won the 1  main 

prize, as well as in online Music and Stars Awards 

International Festival, in which they were awarded the 

Silver Prize. 

Anna Wilk

Historian, researcher and enthusiast of national 

minorities history, especially regarding national identity 

issues. She is a teacher at University of Maria Curie-

Skłodowska in Lublin. In December 2019 she published 

a book titled: “Łemkowie. Między integracją a 

rozproszeniem 1918-1989” (The Lemko. Between 

Integration and Dispersion 1918-1989), for which she 

received a prestigious prize named after Professor 

Tomasz Strzembosz for the author of the best book on 

the contemporary history of Poland. 
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Alicja Przybyszowska : Urodzona w Nowym Sączu, gdzie 

nadal mieszka. Studentka ASP we Wrocławiu. Członkini 

Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie 

Tw�rc�w od 2016 r., a od roku 2019 członek kapituły. 

Autorka piętnastu  wystaw indywidualnych i 

kilkudziesięciu zbiorowych. Na swoim koncie ma ponad 

100 nagr�d w konkursach fotograficznych w Polsce i na 

�wiecie. W 2020 r. uzyskała tytuł Excellence FIAP Bronze 

(EFIAP/b) nadawany przez Fèderation Internationale de 

I`Art. Photographique (FIAP) w Luxemburgu.  

Alicja Przybyszowska

Born in Nowy Sącz, where she still lives. Student of Fine 

Arts Academy in Wrocław. Since 2016 Member of the 

Polish Photo Club – Association of Artists, and since 

2019 – member of the Chapter. Author of fifteen 

individual exhibitions and dozens of collective 

exhibitions. She has won over 100 awards in Polish and 

international photo contests. In 2020 she received the 

Excellence FIAP Bronze (EFIAP/b) title, awarded to her 

by Fédération Internationale de I`Art. Photographique 

(FIAP) in Luxembourg.  

Renata i Grzegorz Czerwiccy : Mieszka�cy Nowego 

Sącza. W 2020 r. ukazała się ich bestsellerowa książka - 

"Nie jeste� skazany". To historia Grzegorza, wię�nia 

skazanego na 12 lat życia za kratkami, kt�ry podczas 

odsiadki przeżywa nawr�cenia. Grzegorz i Renata są 

małże�stwem, pracują w sądeckim Wydawnictwie 

RTCK (R�b To Co Kochasz). W 2020 r. ukazała się 

jeszcze jedna r�wnie gło�na książka, tym razem 

autorstwa samej Renaty - „Z braku rodzi się lepsze”, 

wywiad z ks. Piotrem Pawlukiewiczem (�p.).

Renata i Grzegorz Czerwiccy

Inhabitants of Nowy Sącz. In 2020 they published a best-

selling book - "Nie jesteś skazany" (You are not 

convicted). It is a story of Grzegorz, a prisoner 

sentenced for 12 years, who undergoes a conversion 

while in prison. Grzegorz and Renata are a married 

couple and work for RCTK (Rób To Co Kochasz – Do 

What You Love) Publishing House in Nowy Sącz. In 

2020 another book, this time written by Renata, created 

a significant buzz. Titled “Z braku rodzi się lepsze” (“The 

Better Comes from the Deficit”), it is a an interview with 

late priest Piotr Pawlukiewicz.

Mariusz Brodowski ps. Mgr Mors : Sądeczanin, artysta, 

tw�rca murali, działacz społeczny. W 2020 r. w ramach 

autorskiego projektu #serialnawegierskiej (cykl murali 

malowanych na �cianie pod wiaduktem w Nowym Sączu 

przy ul. Węgierskiej) podejmował ważne problemy 

społeczne, w tym walki z alkoholizmem. Drugi projekt 

zrealizowany w roku 2020 to „Galeria na ul. Wąskiej” - 

zdjęcie jednego z obraz�w znalazło się w albumie Street 

Art In The Time Of Corona wydanym przez  Gra�to.

Mariusz Brodowski ps. Mgr Mors

Inhabitant of Nowy Sącz, creator of murals, social 

activist. In 2020, in his #serialnawegierskiej project (a 

series of murals on the wall below the flyover in Nowy 

Sącz at Węgierska street)  he dealt with serious social 

issues – including alcoholism. The second project 

completed by him in 2020 was “Galeria na ul. Wąskiej” 

(Wąska Street Gallery) – a photo of one of his paintings 

was included in Street Art In The Time Of Corona album 

published by Gra�to.
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Adam Balas : Sądeczanin z pochodzenia, menedżer 

kultury, od 2011 r. dyrektor Europejskiego Centrum 

Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Absolwent m.in. 

prestiżowego Fellowship Program w J.F. Kennedy 

Center for the Performing Arts w Waszyngtonie. 

Wsp�łtworzył Orkiestrę Sinfonietta Cracovia. W latach 

2011-2012 realizował budowę ECM w Lusławicach. Od 

2013 r. z sukcesami rozwija programy edukacyjne i 

koncertowe w tym unikatowym w skali �wiatowej 

kampusie. 

Adam Balas

Of Nowy Sącz origin, manager of culture, since 2011 

Head of Krzysztof Penderecki European Center of 

Music. Graduated, inter alia, from prestigious Fellowship 

Program at J.F. Kennedy Center for the Performing Arts 

in Washington. He co-created Orkiestra Sinfonietta 

Cracovia. In 2011-2012 he supervised the construction 

of the European Center of Music in Lusławice. Since 

2013 he has successfully developed education and 

concert programs in this globally unique campus.

Agnieszka Zahaczewska-Książek : Pianistka, urodzona 

w Krynicy-Zdroju, absolwentka Akademii Muzycznej w 

Krakowie. Obecnie studentka Kunstuniversität w Grazu 

oraz doktorantka AM w Katowicach. W roku 2020 

pracowała jako pianista-akompaniator w Akademii w 

Krakowie z klasą skrzypiec prof. Wiesława Kwa�nego. 

Otrzymała stypendium „Młoda Polska” 2020; pod koniec 

roku razem z Krzysztofem Książkiem wydała płytę CD z 

suitami na dwa fortepiany Antona Are�skiego i 

Sergiusza Rachmaninowa.

Agnieszka Zahaczewska-Książek

Pianist, born in Krynica-Zdrój, graduated from Music 

Academy in Katowice. Currently as student of 

Kunstuniversität in Graz and a PhD student of Music 

Academy in Katowice. In 2020 she worked as a pianist-

accompanist at the Academy in Kraków with the violin 

class of professor Wiesław Kwaśny. Received “Young 

Poland” 2020 scholarship; at the end of the year, 

together with Krzysztof Książek, she released a CD with 

suites for two pianos by Anton Arensky and Sergei 

Rachmanino�.

Monika Sznajderman : Antropolog kultury - stopie� 

doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie 

Sztuki PAN w Warszawie. Autorka kilku książek. Od 

1996 r. prowadzi Wydawnictwo Czarne. W 2020 r. 

została laureatką Nagrody im. Václava Buriana za wkład 

w dziedzinie kultury do dialogu �rodkowoeuropejskiego. 

Urodziła się w Warszawie, od ponad trzydziestu lat 

mieszka w Beskidzie Niskim.

Anthropologist of culture – she received a PhD degree in 

Humanities in the Institute of Arts of Polish Academy of 

Sciences. Author of several books. Since 1996 she has 

run Wydawnictwo Czarne (a publishing house). In 2020 

she was a laureate of Vaclan Burian Award for her 

contribution to the Central-European dialogue in culture. 

Born in Warsaw, has been living in Beskid Niski for over 

30 years.

Monika Sznajderman
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