
                           

 

                              
 
 
 

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

 

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 28 listopada 
2017 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” Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
 

 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo,  
Witam serdecznie Gościa Honorowego dzisiejszej uroczystości ks. Bogdana Kordulę - 

Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej - reprezentującego Laureata Tytułu Honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” w 2017 roku. Mam honor i ogromny zaszczyt,                       
w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego, przybliżyć Państwu działalność i dokonania Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej na terenie naszego Powiatu.  

 Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną oraz posiada 
status organizacji pożytku publicznego. W Powiecie Myślenickim prowadzi działalność 
charytatywną i opiekuńczą, obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, 
rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych 
marginalizacją, samotne matki, osoby bezdomne, uzależnione, bezrobotnych oraz ofiary 
przemocy. 

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi od 2002 r. Stację Opieki mieszczącą się                  
w budynku przyparafialnym parafii św. Brata Alberta w Myślenicach, zapewniając fachową 
opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację, służąc głównie osobom przewlekle chorym, 
przebywającym w domach. Owocem działania Stacji Opieki jest poprawa stanu zdrowia                           
i psychofizycznego funkcjonowania pacjentów oraz edukacja rodzin w zakresie prawidłowej 
pielęgnacji osoby chorej w warunkach domowych.   

 

W grudniu 2016 r. w wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb placówki budynku 
w Nowej Wsi, w Gminie Dobczyce, Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła prowadzenie 
Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla ośmiorga dzieci. Dzieciom zapewniono 
możliwość zaspakajania potrzeb bytowych, rozwoju fizycznego, umysłowego, psychicznego, 
społecznego. Poznają i stosują w praktyce zasady i normy współistnienia w rodzinie                                  
i w społeczeństwie.  
  

Duża część działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej opiera się na pracy 
wolontariuszy. Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas działają także na terenie 
powiatu myślenickiego, np.: Parafialny Zespół Caritas „Betania” w Myślenicach, Szkolne Koło 
Caritas w Sułkowicach.  

 

W bieżącym roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła budowę Centrum 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Myślenicach przy ulicy Średniawskiego. 
Dzięki realizacji nowoczesnej inwestycji około 800 osób z terenu powiatu myślenickiego 
znajdzie pomoc i edukacyjno-rekreacyjne wsparcie. W ramach Centrum będą się mieścić: 
Stacja Opieki Caritas, działająca obecnie w pomieszczeniach przy parafii Św. Brata Alberta na 
osiedlu 1000-lecia w Myślenicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, które dziś mieszczą się w przyziemiu budynku Starostwa Powiatowego przy              
ul. Kazimierza Wielkiego, Placówka Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych, wypożyczalnia 
sprzętu medycznego oraz dwa mieszkania dla osób w kryzysie, które na określony czas 
mogłyby tam przebywać, będąc jednocześnie pod opieką pracownika socjalnego.  



 
 

Centrum zapewni ponadto wsparcie osobom starszym. Będzie to placówka 

dziennego pobytu umożliwiająca integrację osób starszych poprzez uczestnictwo                    

w różnorodnych zajęciach. Pozwoli to na podtrzymanie i wzmocnienie aktywności oraz 

kreatywności osób starszych i samotnych, a także odciążenie opiekunów osób 

starszych. 
 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo, 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi wielokierunkowe wsparcie dla 

najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu Myślenickiego. Swoje cele realizuje 
mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Z nieustającą troską i miłością służy 
pomocą w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich, wypełniając w praktyce przesłanie 
zawarte w swoim Statucie: cyt. ,,Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest instytucją 
charytatywną, ustanowioną przez Arcybiskupa Krakowskiego do pełnienia posługi 
miłosierdzia w kraju i poza jego granicami.” 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                    
z 2016 roku, ustanowiono obecny rok 2017 - Rokiem Adama Chmielowskiego - św. 
Brata Alberta, o którym św. Jan Paweł II tak się wyraził: „Święty Brat Albert nie pisał 
uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał,              
że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla 
drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, 
być dobrym jak chleb”.  

 

Przywołany cytat wiernie oddaje misję i szlachetne wartości, którymi kieruje się 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej w działalności opiekuńczej, charytatywnej                               
i wolontaryjnej, będąc przykładem niezwykłego zaangażowania w niesieniu pomocy dla 
drugiego człowieka, pomocy opartej na wielkiej życzliwości i wrażliwości na potrzeby 
bliźnich. 

 

Za całokształt działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymał zaszczytne 
odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Tytuł: Lider Małopolski - 2005 rok za Najlepsze 
przedsięwzięcie roku 2005 w Małopolsce - przyznany przez Stowarzyszenie Gmin                  
i Powiatów Małopolski, Kryształy Soli - 2012 r. Nagroda Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego 
w roku 2012 - Laureata w kategorii: Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych, Srebrny Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa 
Małopolskiego w 2013 roku. 

 

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo, 
Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” jest 

wyrazem naszego najwyższego szacunku, uznania i uhonorowania całokształtu 

działalności społecznej, charytatywnej i wolontaryjnej Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

służącej mieszkańcom Powiatu Myślenickiego, budowaniu pozytywnych wzorców                   

i umacnianiu więzi międzyludzkich oraz podziękowaniem za wielkie dzieło miłości 

czynione ludziom potrzebującym wsparcia. 

W uznaniu wybitnych zasług Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz Powiatu 
Myślenickiego, w imieniu Rady Powiatu Myślenickiego, mamy zaszczyt wręczyć 

na ręce ks. Dyrektora Bogdana Korduli Akt nadania Tytułu Honorowego 
”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej              

i Medal Honorowy. 
 

 
Serdecznie gratulujemy! 

 

 


