
                           

 

                              
 
 
 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego 
 „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Pana Jerzego Fedirko 

 
Szanowny Laureacie, 
Dostojni Goście, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
 

 Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, przyznawany przez Radę 

Powiatu Myślenickiego, jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi 

dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia. Na Sesji w dniu                               

18 października 2018 roku Rada Powiatu Myślenickiego - na wniosek Komisji Budżetu, 

Finansów i Mienia Powiatu Rady Powiatu Myślenickiego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zarządu Powiatu Myślenickiego - podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony 

dla Powiatu Myślenickiego” Panu Jerzemu Fedirko.  
 

 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo,  
Witam serdecznie Gościa Honorowego dzisiejszej uroczystości Pana Jerzego Fedirko 

Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2018 roku.                       

Mam honor i ogromny zaszczyt, w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego, przybliżyć Państwu 

działalność i dokonania Pana Jerzego Fedirko na terenie naszego Powiatu. 
 

Pan Jerzy Fedirko, myśleniczanin, polonista, reżyser, animator kultury, społecznik, 
wolontariusz akcji charytatywnych, instruktor harcerski.  

Działając od prawie 40 lat w Związku Harcerstwa Polskiego Pan Jerzy Fedirko pełnił                    

istotne funkcje: m.in. instruktora ZHP - harcmistrza, komendanta Hufca ZHP Myślenice, 

kierownika Wydziału Kształcenia Chorągwi Krakowskiej ZHP, członka Rady i Komendy 

Chorągwi Krakowskiej ZHP, członka Rady Naczelnej ZHP - przewodniczącego Komisji 

Kształcenia. Był komendantem centralnych i regionalnych kursów instruktorskich oraz  

komendantem wielu zimowisk i obozów harcerskich. Obecnie jest przewodniczącym Komisji 

Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Myślenice i komendantem kursów instruktorskich w Hufcu 

Warszawa - Ursus.  Jako instruktor harcerski jest wychowawca wielu pokoleń młodzieży.                                                      

Jerzy Fedirko to człowiek zaangażowany od wielu lat w działalność kulturalną, 

artystyczną i społeczną na terenie powiatu myślenickiego.  

Jest kuratorem wystaw artystycznych, wystaw sztuk wizualnych, reżyserem 

teatralnym, autorem scenariuszy telewizyjnych i filmowych, recenzji teatralnych. Jego pasją 

jest sztuka współczesna, teatr, ale przede wszystkim plastyka. Jako animator kultury, swoimi 

pomysłami aktywizuje mieszkańców naszego powiatu, rozbudza ich zainteresowania, włącza 

ludzi w działania artystyczne i wykorzystuje ich potencjał. Upowszechnia kulturę w środowisku 

lokalnym, tworzy przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. Wychowując odbiorców kształtuje 

wrażliwość na sztukę i potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym powiatu myślenickiego.  

Był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenie ,,Wspólnota Myślenice”. W tym 

okresie pełnił funkcję kuratora 87. wystaw sztuk wizualnych - m.in.: Jerzego Nowosielskiego, 

Andrzeja  Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, Tadeusza Kantora, Jonasza Sterna, Karola 

Wojtyły, artystów Ziemi Myślenickiej: Bogny Becker, Jolanty Czerneckiej, Kingi Piwowarczyk, 

Ewy i Jacka Budzowskich, Józefa Polewki, Janusza Wątora. Prowadząc spotkania z artystami  

był również autorem katalogów wystaw. 

Jest twórcą i założycielem Teatru ZER  działającego w latach 2000 - 2005, którego 

uczestnikami byli mieszkańcy Myślenic, Dobczyc, Pcimia, Sułkowic i Tokarni. Wystawiono  

m.in. ,,Zdusze” Leśmiana z rzeźbami Janusza Wątora i 7 spektakli autorstwa Jerzego Fedirko. 

 



 

Organizował liczne wystawy sztuk wizualnych - był kuratorem 118 wystaw sztuk 

wizualnych w Myślenicach, Głogoczowie, Dobczycach, Wiśniowej, Suchej Beskidzkiej, 

Tarnowie i Krakowie. Od 2014 roku współpracuje z Myślenicką Grupą Fotograficzną 

„mgFoto” - będąc kuratorem wystaw fotograficznych, wystaw przeglądowych, autorem 

katalogów wystawowych. Współpracuje również z Bibliotekami w Dobczycach                         

i Myślenicach w ramach wystaw i spotkań autorskich.  

 
Szanowni Państwo, 

Pan Jerzy Fedirko jest człowiekiem wielkiego serca. Swoją postawą i pracą daje 

przykład pracy społecznika, czyni dobro działając bezinteresownie. Kieruje swoją pomoc 

zarówno w stronę konkretnych osób, środowisk jak i całej społeczności powiatu 

myślenickiego. Dając wsparcie, pomaga uwierzyć w sens życia. Jego społeczna 

aktywność przynosi radość, poczucie więzi z ludzką wspólnotą, wyzwalanie ambicji                         

i odwagi w stawianiu czoła problemom. 

Jerzy Fedirko od 2012 roku jest wolontariuszem w myślenickim sztabie Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizuje również akcje charytatywne na rzecz Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego myślenickiego szpitala, m.in. akcję daru jednego dzieła artystów 

dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w ramach której przekazano 74 obrazy, 

fotografie, grafiki, ceramiki i rzeźby, które ozdobiły sale chorych, korytarz i salę do 

rehabilitacji. Od 2017 r. prowadzi akcję zbierania pościeli i bielizny dla tej placówki 

- Najważniejsza rzecz nie tylko w harcerstwie, ale i w życiu to być dobrym 

człowiekiem i dać siebie drugiemu. To jest jedyne co mogę powiedzieć. Daj siebie 

innemu, daj radość, daj swoje doświadczenie, umiejętności, umiej słuchać, podaj rękę 

kiedy potrzeba, poradź - powiedział w jednym z wywiadów Jerzy Fedirko. Przywołane 

tutaj słowa wiernie oddają szlachetne wartości, którymi kieruje się Jerzy Fedirko                         

w działalności społecznej, charytatywnej i wolontaryjnej. Jego osoba jest przykładem 

wielkiego zaangażowania w niesieniu pomocy dla drugiego człowieka, pomocy opartej na 

wrażliwości na potrzeby bliźnich. 
 

Szanowni Państwo, 
Pan Jerzy Fedirko był odznaczony: Złotą Odznaką Kadry Kształcącej ZHP                             

w 1985 roku, Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz  Brązowym Krzyżem Zasługi w 1993 roku.                       

W 2001 roku otrzymał Tytuł Laureata I. edycji plebiscytu Dziennika Polskiego na 

Osobowość Ziemi Myślenickiej, a w roku 2016 nagrodę burmistrza Miasta i Gminy 

Myślenice w dziedzinie kultury. 

 
Szanowny Laureacie,  

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” jest 

wyrazem naszego najwyższego szacunku, uznania i uhonorowania Pana działalności                

w obszarze kultury i sztuki promującej Powiat Myślenicki oraz działalności społecznej, 

charytatywnej i wolontaryjnej na rzecz osób chorych i potrzebujących.   
     

W uznaniu Pana wybitnych zasług dla Powiatu Myślenickiego,                                         
w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego, mamy zaszczyt wręczyć Panu                                       

Akt nadania Tytułu Honorowego ”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”                           
i Medal Honorowy. 

 

Serdecznie gratulujemy! 
 

 


