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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy „Caritas” rondu w Kielcach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami1)) Rada 

Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rondu, położonemu w Kielcach, u zbiegu ulic Zagnańskiej i Piaski Małe, nadaje się nazwę: 

Caritas. Zapis skrócony nazwy ronda: Caritas, zapis nazwy w systemie informatycznym: Caritas. 

2. Usytuowanie oraz przebieg ronda, o którym mowa w ust. 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 

Id: BCEF03C9-1A6B-40F6-AE84-A7F4CE267B9D. Projekt



Załącznik graficzny
do uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie nadania nazwy rondu w Kielcach

mapa, stan na 28.09.2022 r.

rondo
Caritas
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Uzasadnienie: 
 

Z wnioskiem o nadanie rondu nazwy Caritas wystąpił Klub Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Kielce. 

Caritas jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego działającą na całym świecie. 

Początek działalności przypada na przełom XIX i XX wieku. Jednym z kluczowych wydarzeń 

związanych z Caritas był kongres eucharystyczny w Amsterdamie w 1924 roku. To wówczas 

powstał projekt utworzenia międzynarodowej organizacji charytatywnej pod nazwą Caritas 

Catholica.  Caritas Internationalis ma swoją siedzibę w Watykanie i jest jednostką Kurii 

Rzymskiej skupiającą w swoich szeregach 188 Caritas narodowych. Na ziemiach polskich 

związki towarzystw dobroczynnych stanowiące początek tworzenia struktur Caritas powstały 

również na przełomie stuleci. W 1895 r. we Lwowie powstał Związek katolickich Towarzystw 

i Zakładów Dobroczynnych, który koordynował pracę stowarzyszeń św. Wincenta a ´ Paulo oraz 

innych towarzystw i dzieł charytatywnych. W 1907 r. ks. Stanisław Adamski wraz z ks. Piotrem 

Wawrzyniakiem zwołał w Poznaniu zebranie organizacyjne Związku Polsko – Katolickich 

Towarzystw Dobroczynnych. Poznański Związek odegrał pionierską rolę w stosunku do 

inicjatyw, które po odrodzeniu Polski zostały podjęte we wszystkich diecezjach w Polsce. Na 

przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku prawie we wszystkich diecezjach powstały 

lokalne związki Caritas. Druga Wojna Światowa spowodowała zmiany na geopolitycznej mapie 

Europy, co przełożyło się również na sytuacje polskich struktur Caritas. Po zakończeniu okupacji 

związki Caritas reaktywowały swoją działalność jednak stosunki z państwem rozwijały się 

poprawnie tylko do roku 1947. Na przełomie 1949 i 1950 władze państwowe przystąpiły do 

formalnej likwidacji Caritas. Organizacja ta stała się instytucją zakazaną przez władzę ludową. 

Caritas Polska jako instytucja charytatywna Konfederacji Episkopatu Polski została 

reaktywowana dopiero 10 października 1990r. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas 

diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas 

Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej 

i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, 

a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, 

kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.  

Działalność Caritas w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku to głównie 

dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją 
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strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi 

dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy 

Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, 

świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku itp. 

W ciągu swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów 

ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla 

dzieci z ubogich rodzin – m.in.: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, 

Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Rodzina Rodzinie).  

W Kielcach pierwszy raz Caritas powołał Biskup Augustyn Łosiński w lutym 1931, 

a odnowił Biskup Stanisław Szymecki 18 listopada 1989 r. Aktualnie Caritas Diecezji Kieleckiej 

jest największą Caritas diecezjalną w Polsce. 

Proponowana nazwa będzie uhonorowaniem tej wyjątkowej organizacji charytatywnej. 

Rondo zlokalizowane jest w ciągu ulicy Zagnańskiej. 

Wniosek o nadanie nazwy Caritas został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół 

do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce. 
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