346

Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego

NAGRODA IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO
ZA ROK 2009
2 lipca 2010 r. wręczono po raz trzeci Nagrodę im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny, wydaną w roku 2009. Tym
razem przypadła ona Jerzemu Gizie za książkę Nowosądecka lista katyńska. Uroczystość
odbyła się w ratuszu nowosądeckiego Miasteczka Galicyjskiego. Nagrodę wręczyli
przedstawiciele organizatorów konkursu, czyli oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, redakcji „Almanachu Muszyny” oraz Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu.
W laudacji, wygłoszonej w imieniu organizatorów, Leszek Zakrzewski, prezes PTH
w Nowym Sączu, przedstawił drogę życiową autora, cechujący go patriotyzm i pieczołowitość w pielęgnowaniu tradycji patriotycznej, a także wielki wkład pracy włożony
w zgromadzenie materiału cennego dla badaczy biografistyki na Sądecczyźnie.
Leszek Zakrzewski podkreślił, że Jerzy Giza pracował nad drugim wydaniem
Nowosądeckiej listy katyńskiej kilkanaście lat. Pierwsze wydanie książki w roku 1991
zawierało biografię stu nowosądeckich katyńczyków, w drugim wydaniu autor pomieścił 224 biogramy. Jak zauważył Leszek Zakrzewski, to zapewne nie koniec, gdyż Jerzy
Giza ciągle odkrywa nowych katyńczyków z sądeckimi korzeniami. Prezes PTH przypomniał bogaty dorobek publicystyczny laureata z zakresu historii Sądecczyzny (od lat
zamieszcza artykuły na przykład w „Almanachu Sądeckim”), a także jego niezłomną
postawę w czasach PRL (organizował m.in. Sądecką Rodzinę Katyńską) oraz niezależność
i nonkonformizm prezentowany w wolnej już Polsce.
Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego ma charakter doroczny i ma na celu wyróżnienie najcenniejszych prac dotyczących Sądecczyzny, jakie ukazały się w minionym roku.
Poprzednio otrzymali ją: dr Tadeusz Łopatkiewicz i dr Piotr Łopatkiewicz za wydanie
z komentarzami rękopisów Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu
sądeckiego (rok 2008) oraz Jerzy Leśniak za książkę Szkoła Chrobrego 1908–2008
(rok 2009).
Starosta sądecki, Jan Golonka, uhonorował laureata „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”;
wyróżnienie to wręczył laureatowi członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
Jerzy Giza podziękował za przyznanie nagród i wygłosił mowę o roli patriotyzmu
i przemianach w jego postrzeganiu w historii Polski i życiu społeczeństwa polskiego.
Pamiątkową plakietę Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego
Morawskiego przygotował – podobnie jak w latach ubiegłych – znany sądecki konserwator zabytków Józef Stec. Drewno i kamień, z których plakieta została wykonana,
jako surowce naturalne symbolizują bogactwo przyrodnicze Ziemi Sądeckiej, a zarazem
i trwałość tradycji.

