
UCHWAŁA NR 236/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Piotrowi Trochanowskiemu

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 Piotrowi Trochanowskiemu.

§ 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

Pan Piotr Trochanowski jest pochodzenia łemkowsko-rusińskiego. Urodził się w Parchowie w województwie
dolnośląskim, ale jego rodzice pochodzili z miejscowości Binczarowa na Sądecczyźnie. On sam także
postanowił wrócić w swoje rodzinne strony – obecnie mieszka w Krynicy-Zdroju. To jedna z najważniejszych
postaci łemkowskiego ruchu kulturalnego. Jest psalmistą, diakiem, dyryguje chórem i komponuje muzykę,
także do pieśni religijnych. Jest ponadto redaktorem kalendarzy łemkowskich i czasopisma "Besida",
nauczycielem religii i języka łemkowskiego w szkole podstawowej w Krynicy-Zdroju. Ale przede wszystkim
jest poetą, łemkowskim poetą. Pisze po łemkowsku pod pseudonimem Petro Murianka. Autor kilku tomików
poezji, antologii poezji (w tym dla dzieci) i pieśni łemkowskich

Przez lata był członkiem zespołu „Łemkowyna”, zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Łemków z Legnicy,
był współorganizatorem pierwszych łemkowskich watr (w Czarnej, Hańczowej i Bartnem), a obecnie
współorganizuje „Watry na Obczyźnie” w Michałowie. Tłumaczy z języków słowiańskich na rusiński
i komponuje melodie do wierszy własnych i innych poetów rusińskich. Tworzy i realizuje inscenizacje
z udziałem dzieci i młodzieży. Wydał pięć tomików poezji i tom prozy, trzy płyty CD z własną twórczością oraz
dwie płyty CD z nagraniami prowadzonego chóru. Kulturę łemkowską propaguje także poprzez środki
masowego przekazu, brał udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych. Z jego udziałem powstał m. in. film
dokumentalny z cyklu „Portrety” w TVP Kraków.

Pan Piotr Trochanowski to najwybitniejszy współczesny poeta łemkowski, sztandarowa postać
łemkowskiego odrodzenia kulturalno-etnicznego. Orędownik i ideolog ruchu łemkowskiego w Polsce. Dzięki
zachowaniu tradycji łemkowskich, na nowo odkrywa wielokulturowość Sądecczyzny i promuje ją wśród
mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz turystów. Działalność Pana Piotra Trochanowskiego zogniskowana jest
wokół popularyzacji i upamiętniania tradycji łemkowskiej. Swoją pracą i zaangażowaniem uświadamia
wspaniałość kultury mniejszości narodowej, od wieków żyjącej na terenie Sądecczyzny

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