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W  aneksie znajduje się także spis adresów internetowych różnych organizacji zaj
mujących się obroną życia.

ks. Mieczysław Ozorowski

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ewangelizacja 
a edukacja w TVzecim Tysiącleciu”, Częstochowa, 23-24 kwietnia 2001.

W dniach 23-24 kwietnia 2001r. w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii 
Collegium im. o. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie, odbyła się M iędzynaro
dowa Konferencja Naukowa nt. „Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu”. 
K onferencja została zorganizowana przez Centrum  D okształcania i Doskonalenia 
Nauczycieli Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonom ii w Częstochowie. W spół
organizatoram i Konferencji byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet K ar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PU N O  w Londynie, Uniwersytet K ato
licki w Angers we Francji, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, 
Polskie Towarzystwo Lasaliańskie, a także la Congrégation des Frères M ontforta- 
ins de Saint Gabriel w Rzymie, l’U nion N ationale pour la Prom otion Pédagogique 
et Professionnelle Enseignem ent Catholique U N A PEC  w Paryżu oraz l’Institut In 
ternational de Catéchèse et de Pastorale Lum en V itae z Brukseli.

Tak liczny zespól organizatorów niewątpliwie przyczyni! się tego, że w K onferen
cji uczestniczyło wielu znanych przedstawicieli nauki z kraju i z zagranicy. Głównym 
zadaniem  Konferencji, której przewodniczył ks. dr Andrzej Kryński -  rek tor W SJO 
w Częstochowie, było ukazanie dwóch istotnych nurtów rzeczywistości nowego Ty
siąclecia, jakimi są: determ inacja w wychowaniu człowieka przyszłości oraz skiero
wanie świata ku dobru. Dwudniowe obrady podzielone były na trzy sesje: I -  Ewan
gelizacja a edukacja w szkole X XI wieku, II -  Edukacja w nauczaniu Kościoła oraz 
III -  Rodzina w perspektywie X X I wieku.

W pierwszej sesji, prowadzonej przez ks. prof. Edwarda W alewandera, p rele
genci podejmowali zagadnienia ukazujące potrzebę ewangelizacji edukacji na po
czątku X XI wieku. Naukowcy z Polski, z Francji, W łoch i Belgii jednomyślnie pod
kreślali, że wartości wychowawcze popularyzowane przez zgrom adzenia zakonne 
już w X V II wieku nie tracą na aktualności w początkach wieku X XI w. Nie zmniej
sza się znaczenie ewangelizacji. Przybiera ona jedynie nowe formy przejawiające się 
między innymi w: wyczuleniu na niedostatek, hojności, otwarciu na innych, walce 
o sprawiedliwość i pokój, rozwój i postęp społeczny, w podążaniu drogą ekum eni
zmu wytyczoną w Asyżu w 1986 roku.

Sesję tę rozpoczął wykład ks. dr. A ndrzeja Kryńskiego nt. „Ewangelizacja a edu
kacja w szkole XXI w ieku”. Następnie prof. Louis Bauvineau przedstawił zagadnie
nie „Trwałe wartości edukacyjne przedstawicieli zakonnych we Francji w perspek
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tywie X X I wieku”. Kontynuacją myśli przedstawionych w tych referatach były ko
lejne wystąpienia. Prof. Joseph Chollet z Francji podjął tem at „Europejskie wyzwa
nia edukacyjne szkół katolickich w nowym Tysiącleciu”, a prof. Laurę G ilbert z Bel
gii wygłosi! referat: „Nauczyciel -  edukator w perspektywie XXI wieku”. Cennym 
podsumowaniem tej sesji były referaty: prof. Krystyny Chałas „Programowe szanse 
ewangelizacji w reformującej się szkole” oraz ks. mgr. A dam a M aja „Integracja 
ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości szkoły katolickiej” . Po wystąpieniach 
referatowych komunikaty przedstawili kolejno: prof. Elwira Kryńska, ks. dr Jan 
Zowczak i prof. Janusz Kawecki. Sesję zakończyła dyskusja, w której podkreślano 
zasadność podejm owania tematyki dotyczącej ewangelizacji edukacji.

W  drugiej sesji -  popołudniowej, której m oderatorem  była prof. Krystyna C ha
łas, dominowała problematyka edukacji w nauczaniu Kościoła. Podjęta ona została 
między innymi w referatach: prof. Jolanty Zmichrowskiej -  „Edukacja w nauczaniu 
Kościoła” i ks. prof. Jana Szpeta -  „Szkolna lekcja religii szansą w procesie ewange
lizacji” . Szczególną uwagę zwrócono na osobę nauczyciela-wychowawcy, który 
w procesie ewangelizacji edukacji i w całym procesie przygotowywania młodego po
kolenia do dorosłego życia odgrywa rolę decydującą. Temat ten został rozwinięty 
między innymi przez dr Teresę Olearczyk w referacie „Poznanie autorytetu w wy
chowaniu młodego pokolenia”, dr A linę Rynio w wystąpieniu „Świętość prioryteto
wym zadaniem  papieskiego program u duszpasterskiego na nowe Tysiąclecie” i mgr 
Edytę Żukowską w wykładzie „M oralno -  etyczne uwarunkowania kształcenia i wy
chowania młodego pokolenia w przekazie wartości chrześcijańskich”. Zagadnienie 
destruktywnego wpływu mass-mediów na wychowanie młodzieży przedstawił o. dr 
Franciszek Podlecki w referacie „M assmedia w Nowej Ewangelizacji” . Szczególne 
zainteresowanie słuchaczy wzbudził kom unikat wygłoszony przez prof. Stanisława 
M auersberga. Obrady pierwszego dnia Konferencji zakończyła Msza św. w Kaplicy 
M atki Bożej na Jasnej Górze.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęto Mszą Świętą w Kaplicy Jasnogórskiej, pod
czas której homilię wygłosił ks. bp dr Stanisław Stefanek. W  tym dniu, sesja trzecia 
nt. „Rodzina w perspektywie XXI wieku”, w całości poświęcona była tematyce pod
kreślającej znaczącą rolę współczesnej rodziny. Przemiany cywilizacyjne sprawiają, 
że człowiek, aby móc funkcjonować w tym „pędzącym” świecie, musi zrozumieć kim 
jest i czego pragnie. A  przecież decydującą rolę w rozwoju osobowości oraz 
w kształtowaniu się cech bliższych „przedmiotowym” lub „podmiotowym” paradyg
m atom  odgrywa rodzina.

Ks. bp dr Stanisław Stefanek referatem  „Rodzina podm iotem  działalności Ko
ścioła w perspektywie X XI w ieku” podkreślił doniosłość rodziny i jednocześnie od 
powiedzialność wszystkich -  również Kościoła -  za jej prawidłowe funkcjonowanie.

D r A nna Fidelus w referacie „Rodzina w obliczu zagrożeń współczesnego świa
ta ” ukazała główne niebezpieczeństwa, na które narażony jest współczesny czło
wiek i współczesna rodzina. Prof. M arian Śnieżyński przedstawił referat „Rola
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i miejsce dialogu we współczesnej rodzinie”. Wyniki przeprowadzonych przez p ro 
fesora badań dowodzą, jak  ważne dla rozwoju dziecka są częste rozmowy i kontakt 
emocjonalny z rodzicami. Kolejny prelegent prof. W łodzimierz Fijałkowski zwrócił 
uwagę na „Ekologiczne spojrzenie na płciowość człowieka w perspektywie XXI 
wieku”. Kolejne wystąpienia prof. A ndrzeja Sztajnera „W trosce o współczesną ro
dzinę”, dr Anny Organiściak-Krzykowskiej „Rodzina niepełna w perspektywie XXI 
wieku” i mgr Marii Gozdyry „Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości mło
dzieży uzdolnionej” wykazywały dużą troskę o kształt i znaczenie rodziny w nowym 
wieku. Cennego m ateriału do przemyśleń dostarczył referat ks. dr. Edw arda Jar- 
mocha nt. „Religijność rodziny polskiej w perspektywie XXI wieku”. W  dalszej czę
ści przedstawiono komunikaty. Wygłosili je: prof. Henryk Cudak, dr M irosława G a
węcka i dr H elena M arzec. Następnie miała miejsce pełna troski o los polskich ro
dzin dyskusja, którą podsum owała prowadząca sesją prof. Jolanta Zmichrowska.

Zam knięcia Konferencji dokonał o. Ireneusz Pompa OSPPE, W ikariusz G ene
ralny Zakonu Ojców Paulinów, Wielki Kanclerz W SJOE.

Uczestnicy ocenili Konferencję jako bardzo udaną i owocną. Dyskusje nad p re
zentowanymi zagadnieniami kontynuowane były w kuluarach i znacznie przekro
czyły przewidziany program em  czas. D ostępne dla uczestników były najnowsze po
zycje książkowe i powielone m ateriały konferencyjne. Uczestnicy podkreślali ko
nieczność kontynuacji spotkań. M ateriały z Konferencji zostaną opublikowane 
w formie książki.

A nna Fidelus
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