
                           

 

                              
 
 
 

Laudacja na cześć Laureata Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”  
Pani Doroty Ruśkowskiej – Misztal 

 
 

Szanowna Laureatko, 
Wysoka Rado Powiatu Myślenickiego, 
Szanowni 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 29 października 2015 roku Rada Powiatu Myślenickiego -              
na wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Myślenickiego oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego – podjęła Uchwałę                  
o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Pani 
Dorocie Ruśkowskiej – Misztal. 
 
 

Szanowni Państwo,  
 

Ogromny to dla mnie honor i zaszczyt, że mogę w imieniu Rady Powiatu 
Myślenickiego przybliżyć Państwu sylwetkę głównego bohatera dzisiejszej 
uroczystości: Pani Doroty Ruśkowskiej – Misztal, przedstawić Jej zasługi i dokonania 
na rzecz Powiatu Myślenickiego, jako kreatora i twórcy kultury oraz zaangażowanego 
społecznika służącego lokalnej społeczności na wielu polach aktywności istotnych dla 
dobra wspólnego. 

 

Pani Dorota Ruśkowska – Misztal jest założycielką i opiekunem artystycznym 
”Teatru w Stodole”. 

 „Nasza dewiza to być i żyć dla innych przez wspólną pasję. W zespole są 
ludzie o dobrych sercach i pracowitych dłoniach. Chcemy być potrzebni” – tak                    
o ,,Teatrze w Stodole” i swoich współpracownikach mówi Dorota Ruśkowska – 
Misztal. 

Jako reżyser, współpracując z aktorami amatorami przygotowała i zrealizowała 
wiele spektakli teatralnych, m.in.: spektakl „Wszyscy – Wszystkim”, komedię 
kryminalną „Testament”, komedię „Cioteczka”, „Kochane lata”, „Wujaszek”, sztukę 
„Terapia” (wystawioną także w Wiedniu na scenie polonijnego centrum kultury – TAKT 
Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kultury), kabaretowy program „Absurdy PRL-U”                  
i „Śmichu chi-chu”. Najnowsza produkcja ,,Teatru w Stodole” to film „Żyrafa” 
zrealizowany wspólnie z Krakowską Fundacją Promocji Kultury, z którą Teatr w 2011 
roku  zrealizował także film „Ich Troje”.  W ciągu ostatnich 9 lat odbyło się 37 premier. 
Aktorzy ,,Teatru w Stodole” zagrali także w filmie Wojciecha Smarzowskiego „Pod 
mocnym aniołem” i w  produkcjach Małgorzaty Szumowskiej.  

 

Pani Dorota Ruśkowska-Misztal promuje młode talenty artystyczne, wokalistów 
z powiatu myślenickiego, organizując liczne koncerty. Pod patronatem ,,Teatru                       
w Stodole” i przy współpracy z Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” odbyły się min. 
recitale Małgorzaty Polaniak, Ilony Bylicy i Natalii Hodurek.  

 

Jest pomysłodawcą i reżyserem widowiska plenerowego Wesele Kliszczackie, 
które miało premierę w lipcu 2015 r. i będzie w całości przeniesione na taśmę filmową. 
Widowisko zostanie wystawione w Austrii na przełomie roku 2016/2017. 



 

Pani Dorota Ruśkowska – Misztal jest znana z działalności charytatywnej na rzecz 
osób chorych i potrzebujących. Średniorocznie w ramach prowadzonych akcji 
objętych jest pomocą  ponad 2 tysiące chorych i ponad 300 bezdomnych                       
i ubogich. Była inicjatorką zbiórki żywności, ubrań i innych niezbędnych artykułów 
dla podopiecznych Fundacji Świętego Ojca Pio w Krakowie. Od 5 lat Pani Dorota 
Ruśkowska-Misztal jest organizatorką Dnia Dziecka i Mikołajek w Szpitalu                             
w Myślenicach, Centrum Onkologii w Krakowie i w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu. Jest pomysłodawcą i organizatorką ogrodu 
zabaw dla dzieci przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                         
w Myślenicach i współtwórcą Ogrodu Dobrych Serc przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu.   
Jest również współautorką Monografii Szpitala Powiatowego w Myślenicach. 
 

  Również od 5 lat jest współorganizatorką „Walentynkowych Spotkań ze 
Sztuką”, „Głogoczowskich Spotkań ze Sztuką” i „Foki”- Festiwalu Okolicznych 
Kabaretów Amatorskich  na rzecz chorych dzieci z Głogoczowa. Jest twórcą 
spektaklu „Wszyscy – Wszystkim” (premiera w grudniu 2012 r.) – dochód ze 
spektaklów przeznaczony został na leczenie chorych dzieci z terenu powiatu 
myślenickiego, m.in. zebrano środki na zakup protezy dla Igora, operacji serca 
Kacpra. Jest współorganizatorką koncertu na rzecz Ksawerego z Bysiny, chorego 
na nowotwór oczu. Jest także organizatorką Festynu Kultury w Wiśniowej 
„Zamieńmy barak na dom”,  organizatorką zbiórki żywności dla ubogich dzieci             
z gminy Pcim we współpracy z Fundacją Radosne Dziecko. Pani Dorota 
Ruśkowska- Misztal włącza się także w akcje charytatywne Caritas, współpracuje 
z Fundacją Farmaceuci dla Świata – sprowadzając sprzęt medyczny                               
i ortopedyczny dla Ośrodka Hospicyjnego w Wiśniowej oraz indywidualnych 
chorych z rejonu całego powiatu myślenickiego.   
  

 Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” 
Pani Dorocie Ruśkowskiej – Misztal jest wyrazem naszego uznania                                
i uhonorowania Jej znakomitej działalności kulturalnej służącej promocji Powiatu 
Myślenickiego w kraju i zagranicą oraz podziękowaniem za  bezinteresowną 
działalność na rzecz drugiego człowieka - za pomoc, życzliwość i serce 
okazywane ludziom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia, za 
uczenie nas jak można i należy pomagać.  
 

Na zakończenie pozwolę sobie przywołać słowa świętego Jana Pawła II : 
,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  

Przytoczony cytat w pełni oddaje osobowość, postawę i szlachetne 
wartości, którymi kieruje się działając w sferze publicznej Pani Dorota Ruśkowska 
– Misztal, człowiek niezwykłej klasy i wrażliwości, Gość Honorowy dzisiejszej 
uroczystości.  

 

Szanowna Laureatko ! 
 

 W uznaniu Pani wybitnych zasług dla naszego powiatu, w imieniu 
Rady Powiatu Myślenickiego mamy zaszczyt wręczyć Pani Akt nadania 
Tytułu Honorowego ”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” i Medal 
Honorowy. 
 
 
 

Serdecznie gratulujemy ! 
 


