
„Patriotyzm Dialogu” 

Program szkolenia dla nauczycieli  22 IX 2018 r. 

Organizator: Fundacja Obserwatorium Społeczne 

Miejsce: Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne 

Wrocław, pl. Katedralny 14 

 Na szkolenie składa się część aksjologiczna (dwa wykłady po ok. 1 godzinie każdy; grupa max 50 osób 

- "Chrześcijański kształt patriotyzmu") prezentująca chrześcijańskie spojrzenie na wspólnotę ludzką 

oraz część praktyczna (cztery godzinne warsztaty; grupa max 25 osób - "Patriotyzm dialogu") sposoby 

reagowania na pojawiające się wśród młodzieży postawy ksenofobiczne czy błędne pojmowanie 

miłości do własnego narodu. Obie części zostaną przedzielone posiłkiem, podczas warsztatów będzie 

dodatkowa przerwa kawowa. Dla uczestników szkolenia zostaną przygotowane materiały 

szkoleniowe (m.in.torba, notes, długopis, materiały warsztatowe). Całkowity czas szkolenia ok. 7 

godzin zegarowych (w tym przerwa). Dwa szkolenia będą skierowane bezpośrednio do nauczycieli, 

jedno do liderów organizacji młodzieżowych. Oba odbędą się w gmachu Papieskiego Wydziału 

Teologicznego. Rekrutacja na szkolenia odbędzie się poprzez stronę internetową Fundacji 

Obserwatorium Społeczne (www.obserwatoriumspoleczne.pl). , przy wsparciu Wydziału 

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Wykłady wygłoszą specjaliści z dziedziny 

Katolickiej Nauki Społecznej, historii oraz komunikacji religijnej i nauk o polityce. Warsztat 

poprowadzą pracujący z młodzieżą psycholog , pedagog oraz nauczyciele historii, języka polskiego i 

etyki – ambasadorowie dialogu. Nagrania wykładów będę dostępne na podstronie projektu. 

9.00 – Msza Święta – MWSD, kaplica II p. / ks. Dr Krzysztof Borecki 

10.00 - Przywitanie uczestników  

Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów szkoleniowych i podział na grupy 

warsztatowe. 

10.30 - Część aksjologiczna – wykłady o tematyce związanej z chrześcijańskim rozumieniem 

patriotyzmu / aula MWSD 

I – Chrześcijański kształt patriotyzmu 

ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT 

II – Bóg – Honor – Ojczyzna. Współczesny sposób przekazu mitu założycielskiego 

Dr Stanisław Bogaczewicz, IPN 

Prezentacja działalności IPN  

Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz 

12.30 – 13.00 Przerwa obiadowa 

 



 

 

13.00 Część praktyczna – warsztat pracy  - aula MWSD, sala nr 4 MWSD 

 Grupa I 
sala 4 

Grupa II 
sala 7 

13.00 Człowiek-Wspólnota. Emocje. 

Mgr Dorota Janicka-Wróblewska 
Projekt: wspólnota. Jak budować relacje 

w społeczności lokalnej. 

Dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk 

14.00 Projekt: wspólnota. Jak budować 

relacje w społeczności lokalnej. 

Dr Agnieszka Liciecka-Bednarczyk 

Człowiek-Wspólnota. Emocje. 

Mgr Dorota Janicka-Wróblewska 

 

15.00 Patriotyzm Dialogu. Jak opowiadać 

o miłości do Ojczyzny. 

Mgr Ewa Skrzywanek  

Dialog jako narzędzie rozwiązywania 

konfliktów. 

Dr Małgorzata Jaszczuk-Surma 

16.00 Dialog jako narzędzie rozwiązywania 

konfliktów. 

Dr Małgorzata Jaszczuk-Surma 

Patriotyzm Dialogu. Jak opowiadać o 

miłości do Ojczyzny. 

Mgr Ewa Skrzywanek 

 

17.00 Podsumowanie / aula MWSD 


