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działający pod patronatem
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W. Szanowna Pani Profesor, W. Szanowny Panie Profesorze,
Drodzy Przyjaciele, Członkowie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej, wakacje dobiegają
końca, czas zatem na energiczne wejście w nowy etap pracy także naszego Zespołu, ze spojrzeniem
wstecz na pracę wykonaną w ciągu ostatniego roku akademickiego oraz zaplanowaniem działań w
kolejnym roku akademickim 2015/2016. W związku z tym chciałbym najpierw podziękować
wszystkim prelegentom, którzy wprowadzali do naszych dyskusji, podejmując tematy dotyczące
funkcji wychowawczej szkoły, której były poświęcone nasze spotkania w mijającym roku
akademickim. Szczególne podziękowania kieruję w stronę prelegentów, którzy podczas naszego
spotkania w dniu 3 czerwca 2015 r. podjęli temat specyfiki szkoły katolickiej, czy to od strony jej
fundamentów teoretycznych i światopoglądowych, czy z perspektywy praktyki opiekuńczowychowawczej. Są to niewątpliwie ważne zagadnienia, przekładające się w praktyce na jakość
funkcjonowania szkół prowadzonych przez podmioty związane z Kościołem katolickim.
Kolejne posiedzenie (przypominam, że POSIEDZENIE WARSZTATOWE i
METODOLOGICZNE!) naszego Zespołu będzie miało miejsce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
w dniach 24-27 września. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, jest możliwość przybycia do
Kazimierza już w dniu 24 września (czwartek), po zakończeniu obrad Międzynarodowego Kongresu
poświęconego rodzinie (może nawet na późniejszą kolację). W dniach 25-26 września (piątek, sobota)
podjęlibyśmy warsztaty i debatę metodologiczną skoncentrowane na problematyce aksjologii
(przygotowując się w ten sposób również do Zjazdu Pedagogicznego w 2016 roku). W niedzielę, 27
września, moglibyśmy oczywiście po Mszy św. podjąć już tylko plany turystyczne, a zwłaszcza (jeśli
pogoda będzie sprzyjająca) wędrówkę wąwozami lessowymi wokół Kazimierza. Propozycje wystąpień
nadsyłać można do dnia 12 września 2015 roku na adres: marian.nowak@kul.pl lub na adres Zespołu:
pedchrzesc@gmail.com.
Przypominam, że debata w Kazimierzu stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany zdań z
gośćmi z Włoch, z Uniwersytetu LUMSA w Rzymie i z Mediolanu oraz Ukrainy, którzy przybędą na
Kongres i wyrazili zainteresowanie problematyką naszych wykładów. Będą oni mieli także swoje
wystąpienia. Aby spotkanie w Kazimierzu miało charakter warsztatowy i nie stawało się
przedłużeniem Kongresu, lecz raczej czasem dyskusji, proponuję, abyśmy zgłaszając tematy
wystąpień, dołączyli główne idee, abstrakt lub nawet proponowane teksty, a przynajmniej główne
punkty, które moglibyśmy rozesłać do uczestników warsztatów. Wówczas podczas spotkania, po
zaprezentowaniu zasadniczych tez wystąpienia, uczestnicy debaty mieliby szansę na własne
dopowiedzenia, wyrażenie wątpliwości, krytyki, czy wzbogacenia jakiejś wypowiedzi.
Osoby planujące przyjazd do Kazimierza proszę o rezerwację noclegów w Domu Zakonnym
Sióstr Betanek na ul. Puławskiej 64. Można to uczynić na adres Zespołu pedchrzesc@gmail.com, lub
mój adres (niżej podany); można też uczynić to bezpośrednio u Sióstr Betanek – telefonicznie: 81882-04-71, lub mailowo: domformacyjny@betanki.pl. Dodam jedynie, że jeśli chodzi o opłaty za
pobyt, regulujemy je bezpośrednio u Sióstr. Przeciętnie opłata za dobę w warunkach Kazimierza

wynosi ok. 90 zł, oczywiście Siostry często powtarzają – „co łaska”, ale można też indywidualizować
swoje zapotrzebowania, jak też wesprzeć Zgromadzenie jakąś ofiarą.
Szczególną okolicznością organizacji wrześniowych warsztatów metodologicznych w
Kazimierzu Dolnym jest również jubileusz 10-lecia Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej.
Spotkanie będzie okazją do podsumowania tego czasu i w sobotnie popołudnie wręczenia dyplomów
najbardziej aktywnym członkom. Uczestnictwo w przynajmniej jednym zebraniu w każdym roku
działalności (od 2005 roku) uprawnia do otrzymania tytułu „członka–założyciela”. Osoby, które w
ciągu 10 kolejnych lat uczestniczyły w przynajmniej jednym posiedzeniu w roku, otrzymają tytuł
„członka rzeczywistego”. Systematyczne uczestnictwo w krótszym okresie nadaje status „członka
współpracownika”. Uprzejmie proszę zatem o uwzględnienie w swoich planach konferencyjnych
tegorocznego spotkania ZPCH w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Rok 2015 wiąże się z pięćdziesiątą rocznicą ukazania się Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim
‘Gravissimum Educationis’ (28 października) Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą piątą rocznicą
ogłoszenia Konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde
Ecclesiae (15 sierpnia). Z tego względu, podczas kolejnego naszego posiedzenia, zorganizowanego na
przełomie października i listopada 2015 roku (datę ustalimy w Kazimierzu), podejmiemy analizę
problemów wskazanych przez te dokumenty, a zwłaszcza edukacji w szkole katolickiej, jako instytucji
wychowującej i kształcącej dobrych chrześcijan i aktywnych w życiu społecznym, kulturalnym i
politycznym obywateli oraz członków rodzin. Możliwe jest także poświęcenie temu zagadnieniu jednej
z sesji naszych obrad we wrześniu w Kazimierzu Dolnym.
Podejmując ten temat, warto wrócić również do innych dokumentów Kościoła, zwłaszcza
dokumentów Kongregacji Wychowania Katolickiego (obecnie Kongregacji do spraw Edukacji
Katolickiej). Zachęcam także do zapoznania się z instrumentum laboris z roku 2014, przygotowanego
przez Kongregację do spraw Edukacji Katolickiej – dokumentu pod tytułem: Educating Today and
Tomorrow: a Renewing Passion. Wersję roboczą dokumentu znaleźć można na stronie:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc
_20140407_educare-oggi-e-domani_en.html
Przygotowując się do dyskusji, warto sięgnąć do tekstów wystąpień, jakie wygłoszono podczas
konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Katolickich ACISE, która miała
miejsce w kwietniu 2015 roku na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie, a zorganizowano ją pod hasłem:
Renewing the passion for education in Catholic universities. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poszczególnymi
tekstami, proszę o skierowanie prośby o nie na adres: pedchrzesc@gmail.com. Do niniejszej
wiadomości został dołączony spis treści materiałów pokonferencyjnych oraz 4 artykuły, które ukazały
się w języku angielskim (niestety, większość tekstów nie została przetłumaczona na język angielski;
opublikowano je w takich językach, w jakich podano ich tytuły).
Pozdrawiam serdecznie, życząc Państwu udanych ostatnich dni wakacyjnego wypoczynku i
licząc na spotkanie w Kazimierzu Dolnym.
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