
UCHWAŁA NR 234/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Księdzu Zdzisławowi Lisowskiemu

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” Księdzu Zdzisławowi Lisowskiemu.

§ 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

Ks. Zdzisław Lisowski pochodzi z Piwnicznej-Zdroju, gdzie urodził się 22 czerwca 1933 roku. Po zdanej
maturze w 1951 roku ukończył państwowe kursy nauczycielskie, by podjąć pracę jako nauczyciel
i wychowawca w podsądeckich szkołach, m. in. w  Łomnicy Zdroju i Boguszowej. Jednakże inne było jego
powołanie, gdyż w 1954 roku wstąpił do wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia
kapłańskie przyjął sześć lat później z rąk biskupa Karola Pękali. Pełnił posługę kapłańską w wielu parafiach
diecezji tarnowskiej. Jako wikary pracował w Muszynie, Bochni oraz Biadolinach nieopodal Brzeska.
Natomiast peniając rolę gospodarza był proboszczem w Ropie, Przysietnicy (gdzie budował nowy kościół),
Łomnicy oraz Staszkówce. W 2000 roku, po czterdziestu owocnych latach posługi kapłańskiej, przeszedł
na zasłużoną emeryturę.

Ks. Zdzisław Lisowski został wychowany w rodzinie o mocnych korzeniach patriotycznych. Powszechnie
znany jest jako zdecydowany przeciwnik systemu komunistycznego. W stanie wojennym nie wahał się
wspierać represjonowanych i ich rodzin. Jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode
pokolenie. W czasie posłannictwa kapłańskiego dał się poznać nie tylko jako gorliwy duszpasterz, oddany
kościołowi, ale również jako przyjaciel młodzieży, kształtujący ich moralnie i piętnujący zło wynikające
z politycznej agitacji systemu komunistycznego. Od początku swojej posługi dbał o życie lokalnej
społeczności, wykraczając poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza.

Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej
mieszkańców regionu. To ksiądz postrzegany jako człowiek niezwykle oddany i zaangażowany, z ogromną
wrażliwością troszczący się o każdy aspekt życia wspólnoty. Działalność ks. Zdzisława Lisowskiego
niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny zarówno jako mieszkaniec,
jak i kapłan. To, co pozostawił, co jest widoczne gołym okiem i to, co jest sferą ducha, na wieczność pozostanie
miłe Bogu, nam i potomnym

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