
UCHWAŁA NR 308/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Marianowi Kiełbasie

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 Marianowi Kiełbasie.

§ 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 Marian Kiełbasa pochodzi z Popardowej. Jest niezwykle utalentowanym artystą, a nade wszystko
skromnym człowiekiem. Plastyką zajął się będąc jeszcze w szkole podstawowej. W 1965 r. wykonał dwie
swoje pierwsze rzeźby, które później przekazał do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Bez reszty
pochłaniała go zarówno forma jak i treść struganych w drewnie i przelewanych farbą na płótno postaci. Dlatego
też ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie otrzymał staranne
przygotowanie warsztatu plastycznego. Wyjeżdżał przez 5 lat z grupą plastyczną Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych z Nowego Wiśnicza do Fromborka, uczestnicząc w plenerach i wystawach plastycznych. Jego rysunki
ukazywały się na łamach tamtejszego czasopisma. W uznaniu zasług dla tego miasta otrzymał Honorowe
Obywatelstwo Miasta Frombork. Od 1976 r. osiadł w Jamnicy, gdzie tworzy do dnia dzisiejszego. Od tego też
czasu jest członkiem nowosądeckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Marian Kiełbasa zajmuje się rzeźbą, malarstwem, linorytami. Stosuje wiele technik lub też miesza je w celu
uzyskania określonego efektu. Jest autorem wcześniejszego herbu Kamionki Wielkiej. Wykonał dwustronny
sztandar i duży różaniec o obwodzie 10 m dla pielgrzymów corocznie odwiedzających Kalwarii
Zebrzydowskiej. W 2003 r. powstało „Serce Pana Jezusa” – płaskorzeźba złocona, która została przekazana do
kaplicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni. Jest autorem wielu innych prac, m.in.: panoramy
Gminy Kamionka Wielka z portretami Św. Kingi, Św. Jadwigi oraz herbem Gminy z miejscowościami
w płaskorzeźbach złoconych, wręczonej Janowi Pawłowi II przez delegację samorządowców w Watykanie
w 1999 r. Spod dłuta Pana Mariana Kiełbasy jest także orzeł odlany w brązie znajdujący się na pomniku na
Łabowskiej Hali, upamiętniającym „Ks. Kapelana Władysława Gurgacza i Żołnierzy PPAN poległych
w walkach z UB i KBW w latach 1948-1949”. Twórczy niepokój duszy artysty potwierdza marzenie Pana
Mariana Kiełbasy, jakiem jest wykonanie pętotryku – pięć Tajemnic Światła, będącego hołdem dla Jana Pawła
II.

Pan Marian Kiełbasa poprzez swoją aktywną działalność artystyczną propaguję kulturę Sądecczyzny na
terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Jest niezwykle skromnym człowiekiem, pozostającym w cieniu
swoich zasług. Jego misją jest twórczość artystyczna, której w pełni się oddaje, nie zabiegając o rozgłos.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Mariana Kiełbasy
został złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
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