
UCHWAŁA NR 231/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu prof. zw. dr hab. n. med. Antoniemu Baście

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie 
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową - 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. zw. dr hab. n. med. Antoniemu Baście.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Basta to wybitny specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz
ginekologii onkologicznej, związany z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie
przez 45 lat pracował w Klinice Ginekologii i Onkologii, a przez ostatnie 20 lat kierował zarówno katedrą, jak
i kliniką. Życie zawodowe profesora połączyło go na zawsze z Krakowem, jednakże on sam przy każdej
sposobności podkreśla, że pochodzi z malowniczej Sądecczyzny. Dom rodzinny profesora znajduje się
w Tabaszowej w zaciszu Jeziora Rożnowskiego – tutaj się wychował i tutaj zdobywał pierwszą edukację. Po
zdanej maturze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu rozpoczął studia medyczne
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza
zdobył w 1972 roku, a cztery lata później ukończył I stopnień specjalizacji w zakresie ginekologii
i położnictwa. W 1978 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w tym zakresie, a rok później uzyskał tytuł
doktora nauk medycznych. Karierę naukową kontynuował habilitacją w 1991 roku, a w roku 2000 odebrał z rąk
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytny tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku ukończył
natomiast specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej. W 2006 roku został mianowany przez Ministra
Edukacji i Nauki na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Basta na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie pacjentek,
dlatego przez lata nieustannie poszerzał swoje kompetencje zawodowe. Jako lekarz o niezmiernie bogatej
wiedzy oraz ogromnym dorobku zawodowym, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z młodszym
pokoleniem, kształcących się lekarzy. Jest członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy,
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Europejskiego Towarzystwa Ginekologii onkologicznej.
Profesor Basta jest także autorem i współautorem licznych prac naukowych, publikowanych w prestiżowych
polskich i zagranicznych czasopismach oraz współautorem 31 podręczników i monografii w tym 5 wydanych
za granicą w języku angielskim. W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych został
uhonorowany wieloma wyróżnieniami uczelni i instytucji naukowych, w tym srebrnym medalem „Plus ratio
quam vis” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kraków uważa profesora Bastę za krakowianina, ale profesor nigdy nie zerwał więzi z rodzinną ziemią,
chętnie powracając na jej łono. Nigdy też nie zapomniał o swoich rodaczkach. Tysiące Sądeczanek zawdzięcza
profesorowi swoje zdrowie i życie, doświadczając jego największej opieki i troski w ciężkich chwilach walki
z chorobą. Niezwykle pogodny, uprzejmy, całym sercem oddany swoim pacjentom, cieszy się powszechnym
uznaniem i szacunkiem. Imponuje olbrzymią wiedzą medyczną, znajomością najnowszych metod leczenia
i diagnozowania. Oprócz zawodowej pracy zawsze odznaczał się aktywną działalnością na rzecz wszystkich
potrzebujących. To lekarz medycyny z pasją i powołaniem wykonujący swój zawód. Sprawując opiekę
medyczną nigdy nie liczył godzin pracy, nieistotna dla niego była również pora dnia czy nocy. Służył pomocą
zawsze, gdy tylko była potrzebna.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” był rekomendowany przez
Kapitułę w dniu 27 kwietnia 2017 r.
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