Zasady udziału pijarskich współpracowników świeckich
w rekolekcjach organizowanych w ramach formacji
kalasantyńskiej
„Koncepcja szkoły katolickiej staje się przekonująca jedynie wtedy, gdy jej realizowania
podejmują się osoby głęboko zmotywowane – świadkowie spotkania z Chrystusem
żyjącym, w którym znajduje swoje światło «tajemnica człowieka». Zatem osoby, które
świadome opowiedzenie się za Chrystusem w życiu osobistym i we wspólnocie czynią
podstawą i punktem odniesienia dla relacji międzyludzkiej. jaką jest współpraca
wychowawcy i wychowanka”
Wychowywać razem w szkole katolickiej.
Misja współdzielona osób konsekrowanych i świeckich, 4

„Świecki wychowawca pijarski przeżywa swoją tożsamość we właściwej relacji do swojej wspólnoty chrześcijańskiej.
Wie, że jest powołany przez Kościół, powołany z wnętrza Kościoła, przeznaczony dla Kościoła, przeżywa swoją posługę
w Kościele. Stąd jego zadania to:
 jako postanowienie: przyjąć w sposób obowiązujący projekt wychowawczo-pastoralny Dzieła;
 jako cel: wypełniać posługę kalasantyńską w sposób, który ułatwi i pobudzi syntezę Pobożności i Nauki jako
specyficzną ewangelizację kultury i życia;
 jako postawa życiowa: zobowiązanie, by służyć Kościołowi i społeczeństwu w wierności wobec charyzmatu
kalasantyńskiego;
 postawy w życiu: świadectwo osobiste i współpraca w przekształcaniu wspólnoty wychowawczej we
wspólnotę chrześcijańską; formacja ustawiczna wg pijarskiego planu dzieła;
 jako droga, która zawiera i ułatwia cele i postawy wyżej wymienione: przynależność do Bractwa Szkół
Pobożnych lub innych grup chrześcijańskich wewnątrz własnego Dzieła”
Szkoły Pobożne w Nowej Ewangelizacji, 60

1. Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w dziełach pijarskich jest zobowiązany do
uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych. Z takim wymogiem, jako warunkiem koniecznym,
powinien być zapoznany w formie pisemnej przed podjęciem pracy w danej placówce. Podpisane
przez nauczyciela oświadczenie o włączeniu się w proces formacyjny i zobowiązanie do udziału
w rekolekcjach winno być przechowywane w dokumentach pracownika.
2. Rekolekcje wakacyjne mają wyłącznie charakter wyjazdowy. Forma ta najlepiej pozwala
zrealizować ważne cele rekolekcji (m.in. budowanie wspólnoty, integrację świeckich z różnych
ośrodków pijarskich) oraz owocniej je przeżywać (oderwanie od obowiązków domowych
umożliwia większe skupienie na programie rekolekcji).
3. Rekolekcje wakacyjne organizowane są przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów i powołany przez
nią Sekretariat ds. Laikatu lub posiadają ich wyraźną rekomendację. O taką rekomendację
z podaniem szczegółów (termin i miejsce, treści rekolekcyjne, program, prowadzący) winien
wystąpić dyrektor placówki co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem wakacji. Po zakończeniu
rekolekcji winien przesłać do Delegata ds. Formacji Laikatu listę uczestników.
4. Terminy wyjazdów podawane są z półrocznym wyprzedzeniem, aby pracownik mógł uwzględnić
je w planach wakacyjnych – swoich i swojej rodziny. O terminach powiadamia dyrektor podczas
Rady Pedagogicznej lub innego zebrania oraz wywiesza szczegółowe informacje na ten temat.
5. Rekolekcje organizowane są w 3 formach:
a. rekolekcje I stopnia (dla tych, którzy jadą po raz pierwszy),
b. rekolekcje II stopnia (dla tych, którzy jadą ponownie, lub kolejny raz z rzędu),
c. kursy kalasantyńskie w Hiszpanii (Peralta de la Sal) i Włoszech (Rzym) – dla chętnych.

Pracownik jest zobligowany do uczestnictwa w rekolekcjach I stopnia (dla początkujących) zaraz
po pierwszym roku pracy, gdyż rekolekcje te rozpoczynają formację kalasantyńską i wskazują
kierunek, w jakim powinien zmierzać rozwój wychowawcy kalasantyńskiego.
6. Każdy pracownik dzieł pijarskich powinien uczestniczyć cyklicznie w rekolekcjach wakacyjnych
przynajmniej raz na 3 lata. Czas pomiędzy kolejnymi rekolekcjami nie powinien być jednak
dłuższy niż 3 lata.
7. Rekolekcje trwają 6 dni i uczestnicy powinni odbywać je od pierwszego do ostatniego dnia, bez
możliwości późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu (wymóg ten nakłada program
rekolekcji – tematyka poszczególnych dni tworzy określoną całość).
8. W wyjeździe rekolekcyjnym mają możliwość wzięcia udziału członkowie rodziny pracownika
Mogą oni (ale nie mają takiego obowiązku) uczestniczyć we wskazanych punktach programu
rekolekcji.
9. Organizatorzy zapewniają opiekę dzieciom uczestników w wieku 4-12 lat, które towarzyszą im
podczas rekolekcji w czasie, gdy ci biorą udział w ćwiczeniach rekolekcyjnych. W miarę
możliwości rodziny otrzymują niezależny pokój. Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem na
czas pobytu na rekolekcjach.
10. Osoby, które są wieloletnimi pracownikami dzieł pijarskich, a do tej pory nie uczestniczyły
w żadnych rekolekcjach wakacyjnych, powinny dopełnić tego obowiązku.
11. Uczestnictwo pracownika w rekolekcjach zostaje zaznaczone w dokumentacji duszpasterstwa
nauczycieli, którą prowadzi każda placówka. Za utworzenie i aktualizację podstawowej bazy
informacyjnej (imię, nazwisko, miejsce i data uczestnictwa w rekolekcjach, stopień)
odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez dyrektora danej placówki. Dane te są podstawą do
rozliczania pracowników z obowiązku uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych oraz
przekazywane do Sekretariatu ds. Laikatu Pijarskiego, gdzie wykorzystywane są w celach
organizacyjnych.
12. W przypadku niedopełnienia wymogu uczestnictwa pracownika w rekolekcjach wakacyjnych
w cyklu 3 letnim, dyrektor danej placówki przeprowadza z pracownikiem indywidualną rozmowę,
by poznać przyczyny. Jeśli uchylanie się od wyjazdu na rekolekcje jest wynikiem zaniedbania,
dyrektor udziela pracownikowi upomnienia i zobowiązuje go do wypełnienia tego obowiązku.
13. Koszty (częściowe) udziału w rekolekcjach wakacyjnych ponosi uczestnik rekolekcji. Pozostałą
część dofinansowuje Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Udział własny uczestnika rekolekcji może
być pomniejszony o dotację z dzieła pijarskiego, w którym pracuje, przy czym uzależnione jest to
od możliwości finansowych dzieła.
W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja finansowa pracownika jest wyjątkowo trudna, po jej
rozeznaniu, dyrektor placówki może w pełni zrefundować koszt rekolekcji, które powinien ponosić
taki uczestnik.
Osoby towarzyszące pokrywają pełny koszt wyjazdu.
Powyższe uregulowania nadaje Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów i wchodzą w życie
z dniem podpisania.
Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r.
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