
                           

 

                              
 
 
 

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

Pana Ludwika Dziewońskiego 
 

Szanowny Laureacie, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
Dostojni Goście, 
 

 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 Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Myślenickiego oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego - podjęła Uchwałę o nadaniu Tytułu 
Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Ludwikowi Dziewońskiemu.  
 

Szanowni Państwo,  
Witam serdecznie Gościa Honorowego dzisiejszej uroczystości Pana Ludwika 

Dziewońskiego Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2018 
roku. Mam honor i ogromny zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego przybliżyć 
Państwu zasługi i dokonania Pana Ludwika Dziewońskiego, mieszkańca naszego Powiatu. 

 

Pan Ludwik Dziewoński urodził się w Raciechowicach, ale przez całe dorosłe życie 
zawodowe związany był z Dobczycami i Dziekanowicami, a w latach pięćdziesiątych                            
i sześćdziesiątych ubiegłego wieku z Sułkowicami, gdzie pracował jako wychowawca,                     
a później dyrektor Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. To społecznik, księgarz, 
bibliotekarz, nauczyciel, dziennikarz i rolnik. Jednak jego największą pasją jest sport.                      
To postać nieszablonowa, wieloletni animator sportu i rekreacji wśród lokalnych społeczności 
z terenu powiatu myślenickiego. Wychowawca oraz wieloletni sędzia piłkarski - był rozjemcą 
w 1470 meczach.  Swego czasu dziennikarz - korespondent „Dziennika Polskiego” i „Gazety 
Krakowskiej”.  

 

Pod koniec lat czterdziestych minionego stulecia, Ludwik Dziewoński rozpoczął swoją 
działalność związaną ze sportem. W 1950 roku był jednym z założycieli Amatorskiego Klubu 
Sportowego Dziecanovia, gdzie pełnił funkcję sekretarza i jednocześnie kierownika sekcji piłki 
nożnej. Z okazji 50-lecia istnienia Dziecanovii napisał historię ukochanego klubu. Obecnie 
Pan Ludwik Dziewoński jest Sekretarzem Prezydium Rady Seniorów przy Małopolskim 
Związku Piłki Nożnej. 

W barwach swojego macierzystego klubu Dziecanovii startuje po dziś dzień                           
w turniejach szachowych. Ta królewska gra jest jego kolejną pasją, której się oddaje m.in.                 
w cieszących się coraz większym powodzeniem Memoriałach Szachowych im. Henryka 
Głusia. 

 

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Pan Ludwik Dziewoński 
studiował zaocznie historię w dawnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie uczęszczał na 
seminarium do profesora Feliksa Kiryka, świetnego znawcy problematyki małych miast                         
i miasteczek Małopolski. U niego też obronił pracę magisterską o rzemieślnikach Dobczyc.                   

W 2007 roku, 35 lat od obrony, praca Ludwika Dziewońskiego pt. „Rzemiosło Dobczyc 
na przestrzeni dziejów” doczekała się wydania książkowego. To książka godna najwyższej 
uwagi. Autor wykonał iście pionierską pracę. Publikacja Ludwika Dziewońskiego omawia 
rzemiosło dobczyckie na tle stosunków rynkowych miasta do 1948 roku, momentu likwidacji 
związków cechowych w tej miejscowości. Na prawie 190 stronach Ludwik Dziewoński 
pomieścił wielką liczbę nieznanych dotychczas szerszej opinii publicznej informacji 
poświęconych rzemiosłu dobczyckiemu, nie mówiąc już o różnych ciekawych zestawieniach 
statystycznych dotyczących dobczyckich rzemieślników. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Na 115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach Ludwik Dziewoński, 

związany ze strażackim mundurem od 1985 roku, a od 1991 roku sekretarz OSP                                  

w Dziekanowicach, przygotował kolejną publikację książkową: „115 lat Ochotniczej Straży 

Pożarnej Dziekanowice”. Pytany, dlaczego pisze książki, będące cennymi dla środowiska 

monografiami, Ludwik Dziewoński bez namysłu cytuje słowa św. Jana Pawła II: „Pamięć                    

o przeszłości chroni nas przed utonięciem w nicości”. 

 

Szanowni Państwo, 

Pan Ludwik Dziewoński był wyróżniony Srebrnym Medalem Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z okazji jubileuszu 65-lecia klubu Dziekanovia, którego jest 

współzałożycielem, uhonorowany: Tytułem ,,Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” 

przyznanym decyzją Rady Miejskiej w Dobczycach oraz otrzymał Nagrodę Starosty 

Myślenickiego w Dziedzinie Sportu w 2014 roku. 
 

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 

Ludwikowi Dziewońskiemu jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu Jego 

działalności społecznej, wieloletniego wkładu pracy i zaangażowania w rozwój                                     

i upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców                     

Powiatu Myślenickiego oraz promocję Powiatu Myślenickiego. 

 

Szanowny Laureacie,  

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! 
 

 


