UCHWAŁA NR 237/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Władysławowi Talarczykowi
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 Władysławowi Talarczykowi.
§ 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 Władysław Talarczyk jest malarzem, dla którego sztuka stanowi pasję życia. Urodził się
w 1949 r. w Czarnym Potoku nieopodal Łącka, gdzie spędził lata dzieciństwa i przyjął pierwszą edukację. Wraz
z rodziną mieszkał w podworskiej resztówce, do której na wczasy przyjeżdżały krakowskie sławy artystyczne
na plenery malarskie. Zafascynowany malarstwem jako mały chłopiec, po latach spełnił swoje marzenie,
zyskując miano wybitnego, spełnionego i uznanego malarza. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie, jednakże
wczesne lata życia Pana Władysława ściśle związane są z Ziemią Sądecką, która zawsze będzie zajmowała
szczególne miejsce w jego sercu i twórczości.
Najpierw ukończył słynne liceum sztuk plastycznych w Nowym Wiśniczu, a następnie krakowską
Akademię Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo sztalugowe, tkaninę unikatową i pastel. Jest malarzem
subtelnym i niezwykle wrażliwym. Tę wrażliwość w ogromnej części wyniósł ze swojego rodzinnego domu
i miejsca, w którym się wychował. Czarny Potok to wieś, mająca ogromny wpływ na ukształtowanie jego
osobowość, późniejszego życia oraz twórczości. W całym dorobku malarskim przewija się bowiem ta magiczna
kraina – arkadia wraz ze swoimi wierzeniami, moralnością, sposobem myślenia oraz jasno określonymi
kryteriami dobra i zła.
Twórczość Pana Władysława Talarczyka przekłada się na promocję Sądecczyzny zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Brał udział w 40 wystawach zbiorowych oraz 25 wystawach indywidualnych: we Francji,
Niemczech, USA, RPA, Danii czy Szwecji. Za wybitne osiągnięcia i szczególne zasługi w 2009 r. został
odznaczony Medalem „Honoris gratia”.
Pan Władysław Talarczyk to ambasador Ziemi Sądeckiej. Realizując swoją życiową pasję, ukazuje
i zatrzymuje jej piękno w swych dziełach, tworząc tym samym bezcenne dziedzictwo kulturowe. Jest
człowiekiem niezwykle utalentowanym, z wielkim zaangażowaniem wykorzystującym swoje umiejętności dla
dobra Małej Ojczyzny.
Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” był rekomendowany przez
Kapitułę w dniu 27 kwietnia 2017 r.
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