
Relacja z pracy Sekretariatu ds. Formacji Świeckich w Edukacji Formalnej 

zrealizowanej w czteroleciu 2011-2015 

 

 

W minionym okresie Sekretariat ds. Formacji Świeckich w Edukacji Formalnej liczył sześć 

osób – przedstawicielami całego pijarskiego środowiska pedagogicznego byli następujący 

nauczyciele: Beata Bajer (Poznań), Małgorzata Kremer (Kraków), Katarzyna Śliwińska 

(Warszawa), Bożena Wojciechowska (Łowicz), Izabela Zwierzyńska (Elbląg), a także dwóch 

pijarów – o. Jarosław Pabian (Elbląg), który po wyjeździe do Chile został zastąpiony przez 

o. Adama Langhammera (Bolesławiec) oraz o. Józef Tarnawski. 

Sekretariat gromadził się na dwu- lub trzydniowych spotkaniach, które odbywały się 

zazwyczaj trzy razy w roku. Poruszano na nich zagadnienia obejmujące trzy obszary: 

 

I. Formacja osób świeckich, proponowanie i wyznaczanie kierunków jej realizacji 

w szkołach pijarskich. 

Sekretariat podjął szereg istotnych tematów w tej dziedzinie, a główne rezultaty tej pracy są 

następujące: 

 opracował wieloletni, trzystopniowy programu rekolekcji wakacyjnych, obejmujący 

formację chrześcijańską z uwzględnieniem duchowości pijarskiej i pedagogiki 

kalasantyńskiej; tematyka rekolekcji, sposób ich prowadzenia, kompetencje 

rekolekcjonistów są coraz lepiej oceniane przez uczestników, 

 przygotował regulamin dla wolontariuszy podejmujących się opieki nad dziećmi, których 

rodzice uczestniczą w rekolekcjach, jak również informację dla rodziców dotyczącą 

zakresu odpowiedzialności wolontariuszy,  

 wypracował czytelny system dofinansowań ze strony Prowincji dla osób wyjeżdżających 

na rekolekcje, 

 przygotowywał co roku terminarz rekolekcji wakacyjnych, ustalał miejsca ich 

przeprowadzania i zapraszał ojców do ich prowadzenia, 

 co roku analizował ankiety porekolekcyjne – celem tej pracy była coraz lepsza 

organizacja rekolekcji i podnoszenie ich jakości; efektem było także przedkładanie 

dyrektorom szkół proponowanych zagadnień z zakresu pedagogiki, dydaktyki czy 

psychologii – do ewentualnej realizacji podczas szkoleń i rad pedagogicznych – aby w ten 

sposób doskonalić warsztat pracy nauczyciela,  

 towarzyszył Pijarskim Wspólnotom Wiary powstałym w Elblągu, Krakowie, Poznaniu 

i Warszawie, a otwartych przede wszystkim dla tych, którzy pragną pogłębionej formacji 

chrześcijańskiej i kalasantyńskiej, 

 przygotowywał List na Dzień Kalasantyński; obejmował on wybrany cytat z listu św. 

Józefa Kalasancjusza, rozważanie i intencje modlitewne; list był rozsyłany do wszystkich 

placówek pijarskich przed 25-tym dniem każdego miesiąca, jako wyraz wspólnoty myśli 

refleksji i modlitwy.  



II. Przygotowywanie wyjątkowych wydarzeń pijarskich. 

Sekretariat opracowywał program i czynnie brał udział w przeprowadzaniu Święta Laikatu 

Pijarskiego oraz Spotkań Formacyjnych Laikatu Pijarskiego. Wydarzenia te odbywały się co 

roku, naprzemiennie. Zaangażowanie członków Sekretariatu obejmowało wypracowanie 

koncepcji, ustalenie tematyki, włączenie w realizację i czuwanie nad przebiegiem spotkań.  

W minionym czteroleciu odbyły się: 

 II Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego w dniach 19-21 października 2012 r. 

w Sulejówku, pod hasłem "Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" J 15,16, 

 III Spotkanie; 17-19 października 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim oraz 7-9 listo-

pada w Hebdowie, pod tytułem "Obudź w sobie Kalasancjusza! – jak żyć pijarskim 

charyzmatem i wzrastać w tożsamości kalasantyńskiej". Dwa miejsca i terminy umo-

żliwiły udział większej liczbie osób, 

 III Święto Laikatu Pijarskiego i spotkanie przedstawicieli laikatu Włoch i Europy 

Środkowej; 11-13 października 2013 r. w Warszawie na Bielanach, na temat "Świeccy 

i zakonnicy – świadkowie wiary w edukacji", z bogatym programem obejmującym wy-

kłady, modlitwę, zwiedzanie Warszawy, wieczór teatralny w wykonaniu młodzieży. 

Celem tych spotkań była nie tylko formacja – choć ona stanowiła zasadniczą ich część – ale 

radość wspólnie przeżywanej wiary, jej przełożenie na pracę w szkole, dostrzeżenie zapału 

i zaangażowania innych, przekonanie się, jak wielu osobom zależy na dobrej szkole pijarskiej, 

wymiana poglądów i wzmocnienie kontaktów między ośrodkami. Odzew na propozycje 

kolejnych wydarzeń był coraz większy i spotykały się one z dobrym przyjęciem.  

III. Opracowywanie dokumentów dotyczących Formacji Świeckich. 

W obrębie tego zagadnienia Sekretariat podjął i zrealizował następujące działania: 

 opracował Statutu Pijarskiej Wspólnoty Wiary, 

 recenzował przekłady dokumentów zakonnych jak np. "Bractwo Szkół Pobożnych" 

i "Uczestniczyć w Szkołach Pobożnych". 

 przygotował głos świeckich na Kapitułę Prowincjalną 2015 r. pt. Formacja Laikatu 

w Prowincji Polskiej; w Kapitule, w części poświęconej laikatowi pijarskiemu, wezmą 

udział przedstawiciele Sekretariatu i Bractwa Szkół Pobożnych. 

Zamykając czteroletni okres pracy, dziękujemy ośrodkom w Elblągu, Łowiczu, Poznaniu za 

umożliwienie spotkań Sekretariatu na ich terenie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy 

do Kolegium w Warszawie, które gościło nas kilkakrotnie, a Sanktuarium i kaplica objawień 

Matki Bożej sprzyjały nie tylko pracy, ale i modlitwie. 

Mamy nadzieję, że nasza praca dobrze służyła tak osobom świeckim jaki i zakonnikom. 

Pragniemy bowiem, by wszyscy byli świadkami Chrystusa i wiernymi uczniami św. Józefa 

Kalasancjusza. Natomiast powołanemu po najbliższej Kapitule nowemu Sekretariatowi 

życzymy co najmniej tak dobrej atmosfery pracy i przyjaźni, jaka nawiązała się w naszym 

gronie. 


