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Dzień dobry Szanowni Rzeczoznawcy Majątkowi, dzisiejsza gazetka 

poświęcona jest w całości jej twórcy, przewodniczącemu Markowi 

Gancarczykowi. 

 

 
Ewa Łukasik Kisiel 

 

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął 

i uporczywie go nie ma" 

Wisława Szymborska 

 

Marek, bielszczanin z urodzenia, 6 sierpnia 2022r obchodziłby okrągłe 50-te urodziny. Los 

chciał inaczej. Bardzo trudno mówić o nim słowa w czasie przeszłym.  

Marek Gancarczyk posiadał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4676, członkiem 

ŚSRM był od września 2008roku. W bielskim oddziale działał czynnie od 9 lat ucząc się od 

ówczesnego przewodniczącego Andrzeja Garusa a od prawie 3 lat sam pełnił funkcję 

Przewodniczącego oddziału. 

Jeszcze w grudniu 2021r  organizował "wigilijkę", której był gospodarzem, na którą byłam 

jak co roku proszona,  a niestety tym razem obowiązki mi się nałożyły i nie dałam rady. 

Wiem od uczestników tego spotkania, że jak zwykle spotkanie  upłynęło w ciepłej 

atmosferze, wzajemnej życzliwości na co niewątpliwie miał wpływ sposób bycia i wyrażania 

swoich myśli przez Przewodniczącego bielskiego oddziału  Marka Gancarczyka. Swoje 

obowiązki Marek traktował bardzo poważnie, zależało mu bardzo na integracji członków 

naszego Stowarzyszenia, chwalił każdą inicjatywę swoich współpracowników z bielskiego 

Zarządu, a o jego wrażliwości świadczy fakt, że pamiętał również o tych, którzy już odeszli. 

Stworzył "zespół" pamięci, pisał gazetkę oddziałową, społecznik z krwi i kości. Organizował 

Jubileusze XX lecia i XXV lecia oddziału  bielskiego, w ramach PFSRM w Warszawie 

szkolił rzeczoznawców z "Procedur wycen nieruchomości leśnych w celu odszkodowania 

przy wywłaszczaniu ". Do historii przejdzie wystąpienia Marka na XXVIII Krajowej 

Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM w Kielcach we wrześniu 2019r. gdzie 

brawurowo z swoisty humorem wygłosił wykład pt "Wielowymiarowa wartość drzew w 

wycenie nieruchomości nietypowych". Bardzo cenili Marka praktykanci odbywający praktyki 

zawodowe w naszym Stowarzyszeniu. Temat wycen nieruchomości leśnych Marek potrafił 

nakreślić w sposób przejrzysty, jasny tak, że wielu z nich później  broniło swoje operaty z 

tego zakresu na egzaminie państwowym i to z pozytywnym wynikiem.  

Marek posiadał również licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8774 

oraz zarządcy nieruchomości nr 15406 nadane przez Ministra Infrastruktury RP. Prowadził 

działalność gospodarczą łącząc te wszystkie zawody. Czas pandemii miał olbrzymi wpływ na 

Marka, brak możliwości bezpośrednich spotkań, lęk przed chorobą sprawiło, że coraz trudniej 

było się z nim komunikować, tym bardziej trudno jest się pogodzić z jego odejściem, 

człowieka z sercem na dłoni, pełnego empatii, który niestety  nigdy sam nie poprosił o 

pomoc. Marku wybacz i spoczywaj w spokoju. 

 

 
 



Joanna Grajewska 

Dzień dobry - choć nie jest to dobry czas. 

Chyba wszystkim nam trudno uwierzyć w to co się stało - że Marka nie ma już wśród nas  

i nie usłyszymy jego miłego i uprzejmego głosu, nie zobaczymy jego uśmiechu . 

 

Nie będzie z nami ciałem, ale wierzę, że  duchem będzie towarzyszył nam w pracy 

zawodowej i społecznej, w szarej codzienności i przy organizacji  kolejnych jubileuszy. 

 

Będę wspominać Cię  Marku w trakcie każdego spaceru po lesie, bo z przyjaznym, dobrym i 

świetlistym lasem kojarzysz mi się najbardziej. Tam Cię znajdę, bo pewnie tam TY znalazłeś 

swoje wytchnienie i odpoczywasz w pokoju. Niech Ci się darzy po drugiej stronie boru. 

 

Janek Siudziński 

Asiu, Dziękuję Ci za te dobre słowa. 

Odczuwam podobnie. 

 

Wiesiek Niebudek 

Niech spaceruje po tamtej stronie leśnych ostępów, 

a jego duch będzie spokojny i uskrzydlony 

Będziemy go zawsze wspominać jako życzliwego 

i dobrego człowieka i kolegę. 

 

Michał Bala 

Chciałbym coś napisać, ale zwyczajnie nie wiem co, bo też ciężko mi uwierzyć w to co się 

stało i nie mogę poskładać odpowiednich słów tym bardziej, że jeszcze w zeszłym tygodniu 

Marek do mnie zadzwonił i nawet byłem z nim umówiony na spotkanie w poniedziałek :( 

Spoczywaj w pokoju Marku. 

 

Małgorzata Klepacka-Adamus 

Marku, początkiem roku 2022 nie pojawiłeś się na naszym zebraniu, co sprawiło że zabrakło 

nam moderatora. Zawsze wychodziłeś z inicjatywami, planami realizacji kolejnych szkoleń, 

w tym zorganizowaniu warsztatów leśnych na łonie natury. 

Jeszcze niedługo przed odejściem skontaktowałeś się z nami pełen energii do działania. 

Nagle Marku Ciebie zabrakło... Smutna wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba.  

 

Nieraz, gdy jestem w lesie i widzę buki, to wspominam Ciebie i przypominam sobie, że  

„w swoim oddziałowym lesie” mianowałeś mnie Sosną, Izę Brzozą, Janka Dębem a Michała 

Grabem, co sprawia, że na twarzy pojawia się lekki uśmiech a w sercu nadzieja, że odnalazłeś 

swoje miejsce w niebiańskim lesie.  

 

Iza Razowska 

Uroczystość pogrzebowa  odbyła się 11 marca 2022r. w Kościele pw. Najświętszej Rodziny 

w Małych Kozach. Dnia 30 maja 2022r. o godz. 18tej, w tym samym kościele odbędzie się 

msza święta zamówiona przez nas, koleżanki i kolegów Marka, w Jego intencji.  

A jeszcze nie tak dawno, snuł plany o zorganizowaniu szkolenia o lasach, żeby móc się 

wreszcie spotkać w terenie i stanąć obok drugiego człowieka.   

 



Z inicjatywy ŚP Marka odwiedziliśmy groby naszych zmarłych rzeczoznawców:  

   
ŚP Daniela Wendlandt ŚP Roman Paluch ŚP Leszek Podolski 

   
ŚP Stanisław Kamiński ŚP Fryderyk Owczarz ŚP Adam Kołodziejczyk 

 


