
                           

 

                              
 
 

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

 

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 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 Piotrowi Sadowskiemu.  
 

 

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

Sadowskiego Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2018 
roku. Mam honor i zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego przybliżyć Państwu 
działalność i dokonania Pana Piotra Sadowskiego na terenie naszego Powiatu.  
 

Szanowni Państwo,  
Pan Piotr Sadowski jest doktorem nauk o ziemi, geografem i regionalistą, 

przewodnikiem beskidzkim, badaczem historii II wojny światowej w południowej Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem ziemi myślenickiej. Z zamiłowania - pasjonat historii, fotografii           
i astronomii. 

Doktor Piotr Sadowski jest starszym wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego (obecnie członek zarządu oddziału „Lubomir” w Myślenicach), Polskiego 
Towarzystwa Historycznego (wiceprezes oddziału Myślenice) i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Jordanowskiej. Udziela się również jako działacz społeczny – jest prezesem Stowarzyszenia 
Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej ,,Nedan”. Jest radnym Gminy Pcim. 

 

Autor licznych prac monograficznych gmin naszego oraz okolicznych powiatów,                         
opracowań historycznych, artykułów naukowych i referatów, a także redaktor naukowy 
tekstów źródłowych wydawanych w ostatnich latach: 

 

- autor monografii: Gmina Pcim. Monografia geograficzno-historyczna (Pcim 2003), W służbie 
ludziom. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice-Śródmieście (Myślenice 2006), 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu. Kronika stulecia 1914-2014 (Pcim 2014), Gmina Lubień. 
Przyroda - dzieje - kultura (Lubień 2016). 
 

- redaktor i autor rozdziałów Monografii gminy Sułkowice (Sułkowice 2006) oraz opracowania 
Druga wojna światowa pod Babia Górą. Księga strat. (Zawoja 2011). Obecnie finalizuje prace 
nad publikacjami dotyczącymi kampanii wrześniowej w południowej części powiatu 
myślenickiego oraz 100-lecia Niepodległości w gminie Pcim. 
 

- współredaktor monografii pt. Jordanów. Monografia miasta 1564-2014 (Bielsko-Biała 2013); 
współautor przewodnika Beskid Myślenicki (Pruszków 2005) oraz przewodnika po ścieżce 
edukacyjnej Olchowiec (Dukla 2017). Autor rozdziału Charakterystyka geograficzno-
historyczna obszaru zamieszkałego przez Kliszczaków w publikacji pn. Kultura Ludowa Górali 
Kliszczackich (Kraków 2015). 
 

- autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii, historii                      
i turystyki, publikowanych m.in. w ,,Problemach Ekologii Krajobrazu”, „Problemach 
Zagospodarowania Ziem Górskich”, magazynie ,,Infort”, ,,Roczniku Babiogórskim”, ,,Roczniku 
Sądeckim”, ,,Zeszytach Rabczańskich” i ,,Podkarpackiej Historii”. 
 

- pomysłodawca ekspozycji Lotnicze ślady na ziemi myślenickiej w schronisku PTTK 
Kudłacze. Autor koncepcji zagospodarowania turystycznego twierdzy Lanckorona oraz 
projektów turystycznych szlaków tematycznych na terenie polskich Karpat. 
 
 
 
 
 
 



 

Szanowni Państwo, 
 

Piotr Sadowski jest propagatorem historii powiatu myślenickiego, czego wyrazem jest 
autorstwo licznych prac i publikacji naukowych. Jest cenionym znawcą historii I i II wojny 
światowej w naszych okolicach. Prowadził tu niejednokrotnie pionierskie badania. Wiele 
faktów dotyczących wydarzeń z obu wojen poznawał na podstawie wywiadów w terenie, 
badania kronik parafialnych i archiwalnych dokumentów.  

 

Jego liczne profesjonalne wykłady i prelekcje historyczne, m.in. w krakowskim 
Instytucie Pamięci Narodowej, czy w ówczesnym Muzeum Regionalnym ,,Dom Grecki”, 
każdorazowo pokazują ekspercką wiedzę, którą z pasją przekazuje słuchaczom. Doktor Piotr 
Sadowski poruszając podczas konferencji i spotkań określoną tematykę, staje się niejako 
ambasadorem i krzewicielem ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce na ziemi 
powiatu myślenickiego. 

 

Doktor Piotr Sadowski poprzez swoją pracę naukową, prowadzone szczegółowe 
kwerendy historyczne i archiwalne, zaangażowanie w ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa  
kulturowego i dziedzictwa naturalnego wpływa nie tylko na promocję powiatu myślenickiego, 
ale przede wszystkim przyczynia się do lepszego poznania tych terenów i historii z nimi 
związanych przez ich mieszkańców. Przekazując wiedzę kształtuje świadomość historyczną 
naszej lokalnej społeczności - jednocześnie popularyzuje szeroko rozumianą wiedzę                       
o powiecie myślenickim w skali Małopolski, Polski i świata. Dzięki temu mieszkańcy powiatu 
myślenickiego mogą być dumni z historii, która przez wieki była udziałem tych ziem i dumni               
z ogromu dziedzictwa jakie posiadają. 
 
Szanowni Państwo, 

 

Pan doktor Piotr Sadowski był wyróżniony Nagrodą Starosty Myślenickiego                           
w Dziedzinie Kultury i Sztuki w 2010 roku, odznaczony w 2014 roku Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa, w roku 2015 r został uhonorowany Tytułem Zasłużony dla Ziemi 
Jordanowskiej.  

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Piotrowi 
Sadowskiemu jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu Jego działalności naukowej, 
działalności w zakresie propagowania historii powiatu myślenickiego oraz jego dorobku 
naukowego, w tym licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii, 
historii i turystyki promujących Powiat Myślenicki. 

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! 

 

 


